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Voorwoord	  
 

Vijf bewegingen voor méér samenleving 

Christendemocraten kennen het geheim van de samenleving: mensen willen ergens bij horen. Toch 
trekken veel mensen zich terug op zichzelf. Zij voelen zich vaker onveilig. Zij missen fatsoen op straat 
en zij klagen over te veel regels in de zorg en in het onderwijs. In de wijken en dorpen vereenzamen 
ouderen omdat in alle drukte naar hen niet wordt omgekeken. 

Christendemocraten hebben een ander mensbeeld. Daarin staat centraal dat je niet alleen voor jezelf, 
maar juist voor én met de ander leeft. Daar past geen anonieme wijk bij. Maar ook geen 
(gemeentelijke) overheid die alles voor jou regelt.  

 

De samenleving, niet de overheid 

Het CDA kiest bewust partij voor de samenleving. Wij geloven in het probleemoplossend vermogen 
van mensen en organisaties zelf. We geloven niet, zoals liberalen, dat de vrije markt in een door 
economie gestuurde samenleving voldoende oplossingen biedt voor alle problemen. We zijn het met 
sociaaldemocraten oneens dat door (nog) meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de 
overheid, alles voor burgers wordt opgelost. Nu deze twee stromingen samen een kabinet vormen, zien 
we dat de burger het gelag betaalt. Door de opgelegde bezuinigingen bij de overgedragen taken mag 
de gemeente dit aan haar inwoners gaan uitleggen.  

 

Iedereen doet mee 

Het CDA zet in Aalsmeer en Kudelstaart in op samenredzaamheid. Hiermee bedoelen we dat we in 
onze lokale gemeenschap heel goed in staat zijn - mede door de initiatieven bij inwoners, ondernemers 
en verenigingen - ons verantwoordelijk te voelen voor de mensen om ons heen. Het CDA wil de 
komende jaren juist aan onze gemeenschap bouwen.  

 

Eerlijke economie 

Bij het schrijven van dit verkiezingsprogramma hebben we ons gebaseerd op het Rijnlands denken, 
doen en besturen. Verantwoordelijkheden worden zo dichtbij de mensen zelf neergelegd. Bovendien 
staan de economische en maatschappelijke belangen van alle direct betrokkenen voorop, niet alleen 
die van de aandeelhouders. Want naast de gekozen democratie is er ook een maatschappelijke 
democratie. Met als uitgangspunten vertrouwen, vakmanschap en verantwoordelijkheid in alle 
geledingen (werkgevers, werknemers, bestuurders) en domeinen (bedrijfsleven, overheden en de 
samenleving zelf).  

 

Welwillenden vooraan 

Het CDA Aalsmeer/Kudelstaart zet zich in voor de mensen die wel willen, maar niet kunnen. We 
verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit, drugsgebruik en 
alcoholmisbruik. Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor burgers die 
wel kunnen maar niet willen, gaat dat niet meer op.    

 

Familie is het fundament 

Als dé gezinspartij zetten we ons extra in voor gezinnen die hard in hun portemonnee zijn geraakt. 
Maar we willen ook de bindende factor tussen de generaties zijn. De gemeente is de overheid die het 
dichtste bij de mensen staat.  
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Een zelfbewust Aalsmeer, verbonden met Europa 

Meer dan 90% van de Aalsmeerse bloemen- en plantenexport gaat naar Europese landen. Daar heeft 
Aalsmeer heel veel baat bij. Maar niet alleen vanwege het economische belang beseffen we hoe 
belangrijk Europa voor ons is. Dankzij onze landelijke band trekt het CDA met betrekking tot Europa 
wel een scherpe grens tussen wat Brussel wel en niet bepaalt. Dat betekent een Europa met een nieuw 
elan. 

 
De toekomst (is) van onze kinderen 

Ook in Aalsmeer en in Kudelstaart hebben we de wereld in bruikleen van onze kinderen, 
kleinkinderen en nieuwe generaties. Rentmeesterschap zit in de genen van het CDA, een klassieker 
begrip nog dan nieuwere benamingen als duurzaamheid, 'cradle-to-cradle' en 'circulaire economie' . 
Deze nieuwe benaderingen geven het rentmeesterschap mooie, welkome impulsen. Hergebruik van 
materialen en producten is belangrijk.   

 

Vijf bewegingen 

Echter, het huidige kabinet heeft weinig op met gemeenten als Aalsmeer en met dorpen als 
Kudelstaart. Dit kabinet wil gemeenten (en provincies) verplicht laten fuseren. Een sterk CDA verzet 
zich tegen het denken in termen van ‘groot, groter, grootst’. Gemeenten krijgen extra taken als 
begeleiding, persoonlijke verzorging en de jeugdzorg. Maar daar wordt tegelijkertijd fors op 
bezuinigd. Die ondoordachte koers moet worden bijgestuurd. Ook in onze eigen gemeente. 

 

Het CDA wil daarom vijf bewegingen in de Aalsmeerse en Kudelstaartse gemeenschappen versterken: 
 

 1) Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving, zij zijn samen redzaam; 

2) Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden; 

3) Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter dan genezen; 

4) Van polarisatie naar participatie: mensen samenbrengen via werk en school; 

5) Van verbruiken naar waarderen: niet alles van waarde is in geld uit te drukken. 

Deze vijf bewegingen, deze onderwerpen, zijn geconcretiseerd met directe input van de Aalsmeerse en 
Kudelstaartse burgers, bedrijven en organisaties.  

  

Vele Aalsmeerders en Kudelstaarters  

De invulling van deze onderwerpen is gegeven aan de hand van een proces waaraan vele Aalsmeerders 
en Kudelstaarters gewerkt hebben. De input is onder meer geleverd in een ‘werkatelier’ in februari 
2013 door vijftig burgers, allen Aalsmeerders en Kudelstaarters. Burgers waarvan een aantal (nog) 
geen lid van het CDA is. Daaruit is vervolgens een groep geformeerd die het eerste ontwerp van dit 
verkiezingsprogramma heeft geschreven. Dit hebben we in oktober en november voorgelegd aan en 
besproken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van diverse instellingen. Het programma is 
daarna toegelicht in de Algemene Ledenvergadering op 19 november 2013. In totaal hebben zo'n 
zeventig personen meegedacht, gesproken en geschreven. Welke andere politieke partij in Aalsmeer 
kan op zo'n breed draagvlak bogen? 

 

Samen redzaam 

Samen met u, de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart, gaat het CDA de uitdaging aan om de lokale 
samenleving verder te versterken. Niet met een uitgedijde overheid, of een ieder-voor-zich-
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samenleving. Nee, het CDA zorgt ervoor dat ook de komende vier jaar de lokale overheid de 
samenleving optimaal ondersteunt in SAMENREDZAAMHEID. 

We willen daar met u en een nieuw elan vorm aan geven: VERFRISSEND EN VERSTANDIG 
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1:	  Mensen	  maken	  hun	  leefomgeving	  
 

Het CDA gelooft in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen, zoals ook de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart, maken hun leefomgeving. Onze gemeente is de ondersteuner van de eigen 
initiatieven en prioriteiten van haar inwoners. Dienstbaar en betrouwbaar biedt de gemeente ruimte 
aan lokale initiatieven om problemen aan te pakken. Participatie is goed, samen redzaam is beter.  

 

1.1 De bewoners van de wijk bepalen het zelf: burgerparticipatie van onderop 

Het CDA vindt dat het meer en beter betrekken van bewoners en instellingen bij de totstandkoming 
en/of wijziging van beleid, inclusief de uitvoering hiervan, noodzakelijk is. Dat leidt tot verbetering 
van de kwaliteit van het beleid. Belangrijk is het draagvlak voor genomen besluiten en meer interesse 
van de burger voor de eigen omgeving. Ook (burger)initiatieven worden blijvend gestimuleerd. Dit 
betekent ook dat de gemeente inwoners actief uitnodigt om mee te denken en mee te doen. Dit kan 
eenvoudig vorm worden gegeven: met de bewoners van de wijken van Aalsmeer en Kudelstaart wordt 
jaarlijks het onderhoud van het groen, speelvoorzieningen, de straten en de pleinen bekeken en 
besproken,  evenals de veiligheid in de wijken. Het CDA wil de ‘wijkschouwen’ behouden, in 
samenwerking met de wijkraden die we in Aalsmeer en Kudelstaart kennen. Het heeft een meerwaarde 
als bij deze schouwen ook de woningbouwvereniging en de politie actief worden betrokken. Het CDA 
stuurt erop aan dat wat door de wijkraad op deze wijze wordt geïnitieerd, op de kortst mogelijke 
termijn wordt uitgevoerd, of dat wordt beargumenteerd waarom het later of niet wordt uitgevoerd. 
Goede voorbeelden van deze vormen van participatie zijn de werkgroepen Seringenpark en 
Hornmeerpark. 

 

1.2 Wijken gaan mee met de tijd 

De gemeente zet haar deskundigheid in om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in de wijken ook 
gelijk opgaan met de demografische ontwikkelingen van de wijken. Waar bijvoorbeeld de 
leeftijdsopbouw een wijk verandert van die van jonge gezinnen naar die van gezinnen met oudere 
kinderen, wordt ook voor deze laatste groep de buitenruimte aangepast. Als in een wijk steeds meer 
senioren wonen, dan verdienen deze juist extra aandacht. Belangrijke voorwaarde is wel dat 
kwalitatief goede voorzieningen, zoals speeltoestellen die op de ene plaats worden weggehaald, elders 
weer worden hergebruikt. Zo voorkomen we verspilling van gemeenschappelijke eigendommen. 

 

1.3 Altijd antwoord 

Het CDA ziet inwoners als burgers, niet als klanten. Wij realiseren ons voor en door wie wij in de 
lokale politiek actief zijn. Burgers die recht hebben op snel en gemakkelijk toegankelijke 
dienstverlening en informatievoorziening door de gemeente - via internet, telefoon en contact aan de 
balie. Avondopenstellingen, het werken op afspraak en het bezoeken van hen die zelf niet naar de balie 
kunnen komen, passen hierbij. Indien nodig komt de ambtenaar naar de burger toe. Digitale informatie 
en dienstverlening van de gemeente moeten makkelijk vindbaar zijn. De website van de gemeente 
Aalsmeer dient toegankelijker en overzichtelijker te zijn. Degenen die niet beschikken over internet of 
die hun weg op de digitale snelweg (nog) niet hebben gevonden, worden op een andere manier 
geholpen. De gemeente houdt rekening met laaggeletterdheid. Meer inzet van social media en 
'narrowcasting' (beeldschermen) is gewenst om burgers en bedrijven bij het gemeentelijke beleid te 
betrekken. Tegelijk mogen mensen hierdoor echter niet worden uitgesloten.  

 

1.3 Regionale Samenwerking 

Regionale samenwerking tussen gemeenten is onontbeerlijk en vaak om kwalitatieve en 
kostentechnische redenen noodzakelijk. De samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer en de 
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gemeente Amstelveen vindt het CDA een goede zaak. Het is mogelijk dat deze samenwerking in de 
komende jaren verder kan worden uitgebreid, ook met andere gemeenten. Maar hoe deze 
samenwerking achter de schermen is geregeld, moet voor de burger niet direct merkbaar zijn: de 
gemeente Aalsmeer blijft als zelfstandige gemeente herkenbaar. Als bestuurlijk verantwoordelijke 
voor de dienstverlening. Het gemeentebestuur van Aalsmeer is en blijft dus het aanspreekpunt. De 
wijkraden fungeren hierbij als belangrijke schakels, dicht bij huis. 

 

 

1.4 Vrijwilligers worden maximaal ondersteund 

Het CDA Aalsmeer / Kudelstaart is trots op de enorme inzet van vrijwilligers. Van de Anbo (en KBO, 
OVAK en PCOB) en de Brandweer tot en met de IJsclubs en de Zorgverleners: van A tot en met Z is 
hun inzet – bijna geheel door vrijwilligers – essentieel voor onze samenleving. De gemeente faciliteert 
de inbreng door vrijwilligers maximaal en vertrouwt op de manier waarop zij hun 
verantwoordelijkheid nemen. Zo ondersteunt de gemeente haar burgers die vrijwilligers zijn, 
bijvoorbeeld met collectieve verzekeringen voor vrijwilligerstaken. 

 

1.5 Ruimte voor alle vormen van cultuur 

Het CDA zet zich ook in voor samenwerking op cultureel gebied. De Burgerzaal in het gemeentehuis 
kan gebruikt worden voor culturele manifestaties, variërend van kleine tentoonstellingen door musea 
en ateliers uit onder andere omliggende gemeentes, tot het letterlijk bieden van een podium voor 
bijvoorbeeld de toneelverenigingen en de koren die Aalsmeer en Kudelstaart rijk zijn. Volkscultuur, 
zoals de Pramenrace, is belangrijk voor de saamhorigheid in Aalsmeer en Kudelstaart en moet alle 
ruimte krijgen. Het CDA ondersteunt van harte de wens voor het behoud van het Oude Raadhuis voor 
culturele activiteiten, een goed onderhouden culturele agenda door het Cultuurpunt en een ‘bloeiende’, 
actieve Historische Tuin. Kwalitatief cultureel onderwijs krijgt ook alle steun van het CDA en daarin 
kunnen ‘kunstkijklessen’ en de bibliotheken een mooie rol spelen. Bij het CDA leeft de wens om een 
collectie boeken voor de senioren in Mijnsheerlyckheid (in Kudelstaart) te realiseren.    

 

1.6 Gezinsvriendelijke woonomgeving 

Het CDA pleit voor voldoende groenvoorzieningen van een goede kwaliteit (zoals parken, plantsoenen 
en bomen). We maken ons sterk voor voldoende wandel- en fietspaden die onze dorpen verbinden met 
de buitengebieden, want ook in onze gemeente is er vraag naar de combinatie van wonen, werken en 
recreëren. In nieuwbouw en renovatieprojecten moet daar ruimte voor worden gemaakt.  

 

1.7 Dierenwelzijn 

Met professionele organisaties maakt de gemeente afspraken over de opvang van zwerfdieren. 
Werkzaamheden die dieren kunnen storen, zoals het uitbaggeren van sloten en het kappen en snoeien 
van groen, worden zoveel mogelijk buiten het broedseizoen uitgevoerd. In het kader van het ingezette 
hondenbeleid wordt een verordening opgenomen dat hondenuitlaters die niet in het bezit zijn van een 
opvangzakje voor uitwerpselen, kunnen worden beboet. Want op hondenpoep zit niemand meer te 
wachten. 

 

1.8 Veilig naar school en prettig spelen 

Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes worden zo veilig mogelijk ingericht. Drukke routes 
moeten in het straatbeeld voor alle weggebruikers zichtbaar worden gemaakt. Het CDA vindt dat in  
samenspraak met de bewoners – waar nodig – snelheidsremmers moeten worden aangebracht. 
Kinderen moeten zonder meer buiten kunnen spelen. Het is daarom van belang dat elke buurt beschikt 
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over een veldje of plein voor de jeugd. De inrichting van een buurt vindt plaats in overleg met de 
bewoners, waaronder ook de kinderen. Ook kinderen hebben immers recht op ruimte.  

 

1.9 Jongeren een eigen plek 

Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren ook hun eigen plek binnen de gemeente hebben .Om dit te 
realiseren, kan er gebruik gemaakt worden van vaste inlooppunten in de dorpen, in multifunctionele 
accommodaties met beheerders die voor continuïteit van openstellingen zorgen. 

Jongeren hebben dan hun eigen ontmoetingsplekken, waarbij het uitgangspunt is dat de omliggende 
buurten er geen last van hebben. Dat vraagt van jongeren en de overige bewoners begrip. Overlast 
wordt onder geen beding getolereerd en wordt waar nodig actief bestreden.   

Verder wil het CDA dat de gemeente excessen in de uitgaansgebieden met cameratoezicht vastlegt en 
bestrijdt. 
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2:	  Aalsmeer	  wil	  minder	  regels	  en	  meer	  mogelijkheden	  
 

De overheden hebben in de afgelopen jaren veel taken op zich genomen. Dat geldt op alle niveaus: 
Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk en bij de waterschappen. Tegelijk vindt er een 
verschuiving plaats van de uitvoering van regelgeving van 'Den Haag' naar gemeenten. Bovendien is 
een veel gehoorde reactie bij incidenten: 'Daar moet de overheid wat aan doen!' Deze overdreven 
reflex tot regelgeving wil het CDA ombuigen: we willen dat mensen meer verantwoordelijkheid 
nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed: het betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand zullen 
worden aangesproken dan op regels en voorschriften.    

 

2.1 Het gaat om wát er wordt bereikt, niet hoe 

Het CDA kijkt bij de uitvoering van regelgeving primair naar oplossingen en niet naar beperkingen. 
Het gaat er om wat er moet worden bereikt en minder hoe dit moet gebeuren. Inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen het ‘hoe’ zelf goed invullen. Dit 
samenspel heeft zich prima bewezen en dat willen we krachtig voortzetten.  Het CDA is trots op 
ontwikkelingen die uit de bevolking en organisaties zelf voortkomen, zoals het Bruggenfestival in 
Aalsmeer-Oosteinde, de STUW (Stichting Transformatie Uiterweg en Westeinderplassen) en de 
Gezondheidsmarkt Aalsmeer. 

 

2.2 Ruimte voor lokale bedrijven 

Het CDA wil in Aalsmeer en Kudelstaart bedrijven ruimte bieden, vooral ook aan de kleine 
detailhandel. We ondersteunen maatschappelijk verantwoord ondernemen van harte en willen 
ondernemers betrekken bij projecten, zoals het zich door scholieren oriënteren op vervolgopleidingen 
(samen met scholen), het voorkomen van schulden (samen met banken en verzekeraars) en het 
(re)integreren van jonggehandicapten, herintreders en (langdurig) werklozen. Maar ook de gebundelde 
activiteiten van lokale ondernemers moet de gemeente actief ondersteunen. 

De gemeente moet daarnaast beter zichtbaar maken hoe de opbrengst van toeristenbelasting wordt 
geïnvesteerd in goede infrastructuur, marketing en promotie van het toerisme en recreatie in onze 
gemeente.  

 

2.3 Soepeler vergunningen- en vestigingsbeleid 

Het CDA wil het vergunningenbeleid versoepelen. Vergunningen kunnen best vaker voor langere 
perioden verstrekt worden, waardoor deze bijvoorbeeld niet jaarlijks hoeven te worden aangevraagd. 
Het CDA kiest ervoor uit te gaan van gezond vertrouwen in plaats van wantrouwen. Bovendien kan 
een soepeler vestigingsbeleid een positieve bijdrage leveren aan de economie binnen onze gemeente. 
De deskundigheid van onze ambtenaren moet ten behoeve van onze bewoners en ondernemers worden 
benut om bijvoorbeeld te bepalen welke (bouw)plannen binnen de gestelde kaders en wetgeving juist 
wel haalbaar zijn. Zo wordt de gemeente een partner in het behalen van doelstellingen. Uiteraard blijft 
het CDA van mening dat misbruik van dit gezonde vertrouwen streng moet worden bestreden ('high 
trust-high penalty'). 

 

2.4 Ruimte geven  

Meer doen en minder administratieve lasten voor instellingen. Dat is het uitgangspunt als het om 
maatschappelijke organisaties gaat. Dit kan vaak door een eenvoudiger subsidiebeleid of door een 
ruimer ontheffingenbeleid. Dat vraagt om vertrouwen in professionals en in vrijwilligers. Liever 
proefdraaien met een nieuwe aanpak in samenspraak met de mensen om wie het gaat, dan eerst een 
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dikke gemeentelijke nota schrijven. Laat alle betrokkenen leren van de praktijk, voordat de personen 
die van de dienstverlening gebruikmaken nieuwe regels opgelegd krijgen. De regels voor verkrijging 
en de verantwoording van subsidies worden vereenvoudigd. Bij controle gaat het primair om de vraag, 
of de beoogde effecten zijn bereikt in plaats van de vraag of de regels juist zijn gevolgd.  

 

2.5 Zorgvuldige afstemming 

Een zorgvuldige afstemming op de behoeftes aan wonen, werken en recreëren is een vereiste voor de 
gemeente Aalsmeer. Naast de bestaande economische dragers als sierteelt, scheepsbouw en 
dienstverlening moet naar nieuwe activiteiten worden gezocht. Deze moeten vervolgens gefaciliteerd 
worden. Dat vraagt een open instelling bij het vestigingsbeleid van bedrijven. Denk hierbij aan het 
faciliteren van 'zorgtuinbouwbedrijven' en van 'stadslandbouw'. Daarbij pleit het CDA voor een goede 
(groene) balans tussen leefbaarheid en economie.  

 

2.6 Wonen: collectieve zelfbouw 

De woningbouw heeft het moeilijk en tegelijkertijd is het voor starters op de woningmarkt en voor 
senioren niet eenvoudig om in Aalsmeer of Kudelstaart betaalbare huisvesting te vinden. Succesvolle 
projecten als Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart hebben bewezen, dat de gemeente de woningmarkt 
(gedeeltelijk) in beweging kan krijgen. Het CDA pleit ervoor om aan de hand van projecten met 
zogeheten collectieve zelfbouw groepen particulieren hun eigen woningen te laten bouwen. Zonder 
winstoogmerk worden hierbij wooncomplexen volgens de wensen van de groep gerealiseerd. Daarbij 
kan worden voortgeborduurd op ondersteuning die de provincie Noord-Holland hiervoor biedt. 

2.7 Levensloopbestendig bouwen 

Nu steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen moet er geïnvesteerd worden in voorzieningen in 
de woningen, zodat deze duurzaam geschikt zijn voor bewoning door opvolgende generaties. Hierdoor 
kan de noodzaak van opname in een zorginstelling worden uitgesteld. Ouderen blijven immers het 
liefst zo lang mogelijk in de hun vertrouwde woonomgeving wonen. Het CDA ondersteunt de inzet 
van de reserves in het Woonfonds Aalsmeer voor het levensloopbestendig maken van woningen. 

 

2.8 Wonen voor kwetsbare groepen  

In Aalsmeer-Oosteinde (op het Poldermeesterplein) en Kudelstaart (de Mijnsheerlyckheid) zijn goede 
initiatieven ontwikkeld waar toekomstbestendige zorg in een normale woonomgeving kan worden 
geboden. Op meer plaatsen in Aalsmeer en Kudelstaart verdienen deze initiatieven navolging – in het 
bijzonder voor ouderen met een beperkte zorgvraag.  

 

2.9 (Sociale) huurwoningen 

Er is in Aalsmeer en Kudelstaart nog steeds een grote behoefte aan (sociale) huurwoningen, met name 
bij jongeren en ouderen. Woningbouwcorporaties als Eigen Haard hebben een eigen 
verantwoordelijkheid om nieuwe (sociale) huurwoningen in Aalsmeer en Kudelstaart te bouwen. 
Vrijkomende sociale huurwoningen moeten behouden blijven en niet verdwijnen in de vrije sector. 
50% hiervan moet beschibaar zijn voor huidige inwoners van de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart.  
25% hiervan zou moeten toekomen aan starters. Het CDA bepleit een speciale regeling voor inwoners 
met inkomens tussen € 34.000 en € 41.000. Deze groep valt nu bij de toewijzing van sociale 
huurwoningen buiten de boot. Tevens kunnen voor alleenstaande jongeren specifieke (alternatieve) 
woonvormen worden gerealiseerd. Ook kan bij renovatieprojecten van huurwoningen differentiatie 
tussen huur en koop worden aangebracht. Verlies van sociale huurwoningen moet elders in Aalsmeer 
of Kudelstaart gecompenseerd worden. Als blijkt dat de individuele (aanstaande) huurder in Aalsmeer 
en Kudelstaart er beter mee af is, overweegt het CDA het stimuleren van het (weer) oprichten van een 
plaatselijke woningbouwcorporatie.  
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2.10 Verantwoordelijke woningbouw 

Het CDA wil dat de gemeente afspraken over haar verantwoordelijkheid voor de leefomgeving maakt 
met de woningcorporatie(s). Huisvesting van arbeidsmigranten moet veilig worden georganiseerd. 
Iedere vorm van ‘huisjesmelken’ moet worden bestreden. Als er een lokaal initiatief is voor 
grootschalige huisvesting, moet de betreffende directe omgeving daar niet door verstoord worden. 
Voor de mogelijkheid van huisvesting voor arbeidsmigranten op gebieden met een agrarische of 
industriebestemming moet welwillend gekeken worden naar veilige en betaalbare mogelijkheden. 

 

2.11 Schiphol en luchtvaart 

Het CDA Aalsmeer / Kudelstaart is zich zeer bewust van het nut en de noodzaak van Schiphol. Veel 
van onze inwoners zijn voor hun bestaan direct of indirect afhankelijk van deze economische motor in 
de 'achtertuin' van onze gemeente. Maar door het verdelen van de overlast door het landen en het 
opstijgen van vliegtuigen worden inwoners in Aalsmeer en  Kudelstaart onevenredig zwaar getroffen. 
De door het huidige college en de gemeenteraad ingezette actie om de pijn hiervan (veel) eerlijker te 
verdelen zal in de komende jaren met nog meer kracht worden voortgezet.   

Samengevat wil het CDA: 

• Compensatie, zowel voor individueel gedupeerden als voor de Aalsmeerse en Kudelstaartse 
gemeenschap als geheel; 

• Vervangende hinderbeperkende maatregelen; 
• Minder restricties voor de ruimtelijke ordening vanuit het LIB (Luchthavenindelingbesluit); 
• Direct aanzitten aan de onderhandeltafel en deelnemen aan de onderhandelingen. 

 

2.12 Loon naar verdiensten  

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij de honorering van functionarissen die publieke taken 
vervullen. Bestuurders en managers die voor (semi)gemeentelijke organisaties werken, verdienen in 
Aalsmeer niet meer dan de zogenaamde balkenendenorm. Ook bestaande relaties worden hierop 
kritisch bezien. De gemeente koopt ook geen diensten meer in bij publieke organisaties waar deze 
norm wordt overschreden. Daarnaast moet de gemeente bij aanbestedingen rekening houden met de 
zogenaamde 'social return'. Bij aanbestedingen gaat de voorkeur uit naar bedrijven die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Het is een eis dat door deze bedrijven, waar mogelijk, mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt worden ingezet. 

 

2.13 Duurzaamheid vooraan 
De opwarming van de aarde, onze verantwoordelijkheid voor de aarde, het behoud van de leefbaarheid 
en de zorgen in de samenleving hierover, maken dat het CDA met een aantal concrete voorstellen 
komt op het gebied van duurzaamheid. In dit kader heeft het CDA al in het afgelopen jaar middels een 
motie het college opgeroepen alle scholen te voorzien van zonnepanelen. Waar realistische 
mogelijkheden voor verdergaande duurzaamheid zich voordoen, zal het CDA deze van harte blijven 
ondersteunen. Het CDA is voor decentrale opwekking van energie. Steeds meer zien we  
burgerinitiatieven op dit gebied, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie. De decentrale opwekking 
van energie draagt bij aan de transitie naar een duurzame wereld, is goed voor de sociale cohesie en 
geeft bovendien een impuls aan de bouw- en installatiesector. Ook zijn er steeds meer initiatieven voor 
het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen. In Aalsmeer en Kudelstaart zijn veel ondernemers in deze 
sector verenigd in de stichting Sienergie. Het CDA steunt dergelijke initiatieven, die blijk geven van 
toenemende samenredzaamheid, van harte.	  
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3:	  Voorkomen	  is	  beter	  dan	  genezen	  
 

In deze tijd van verandering van de verzorgingsstaat naar een samenleving waarin men weer naar 
elkaar omkijkt, maakt het CDA het verschil.  Het CDA staat midden tussen de mensen en ziet hoe de 
kracht die elk individu in zich draagt om voor anderen te zorgen, van betekenis kan zijn. Samen 
zorgen we voor elkaar. In het verleden, nu en meer nog in de toekomst. 

 

3.1 Van nazorg naar voorzorg 

De hoekstenen zijn gelegd: in onze gemeente kennen we mooie initiatieven zoals het 'Tafeltje-dek-je' 
en ‘Samen Eten’. Zo kunnen we ouderen zo lang mogelijk ondersteunen thuis te blijven wonen. Ook 
zorgen we voor voldoende kinderopvang voor onze kleinste burgers, opdat hun ouders met een rustig 
gevoel naar hun werk kunnen gaan.  

 

3.2 Lokale verantwoordelijkheid ook met lokale middelen invullen 

Het CDA is van mening dat verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de burger hoort te liggen. 
Daarom staan we achter de verschuiving van taken van de landelijke naar de gemeentelijke overheid. 
Maar: 

• dan ook met de bijbehorende budgetten; 

• niet alleen de uitvoering, maar ook zelf kunnen bepalen wat in onze gemeente de best            
werkbare oplossing is; 

• met een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de juiste besteding; 

• niet door uitbesteding aan grote organisatie met efficiencymanagers zonder gevoel en beleving 
bij de dienstverlening; 

• maar wel door het faciliteren van regisseurs die meewerkend ('hands on') leiding kunnen 
geven en zich ook verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de zorg. 

 

3.3 Menselijke maat voorop   

De menselijke maat is leidend voor nieuwe zorg; zorg mag op een moderne leest geschoeid zijn, maar 
moet altijd persoonlijk zijn. Zorg moet direct rond de betrokkenen georganiseerd worden, zodanig 
kleinschalig dat de kans op misbruik of verspilling klein is.  De gemeente zal zo in staat zijn op de 
juiste wijze professionele zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk te combineren tot optimale, effectieve 
ondersteuning van mensen die zorg nodig hebben. Met betrekking tot professionele zorg is de 
gemeente faciliterend en mede daarom ondersteunt het CDA met enthousiasme het initiatief 
www.zorgvoorelkaar.com. Een website waardoor vraag naar en aanbod van vrijwillige zorg gekoppeld 
wordt.  

 

3.4 Professionals en mantelzorgers  

Professionele zorgverleners kunnen mantelzorgers ondersteunen met zogenaamde respijtzorg, 
waardoor de mantelzorger wordt ontlast doordat af en toe de zorg even wordt overgenomen door 
professionals. Bovendien kunnen vrijwilligers een signalerende taak hebben ten aanzien van 
hulpvragen van hen die zorg nodig hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld maaltijdbezorgers waarnemen dat 
er mogelijk sprake is van vereenzaming of een tekort aan zorgverlening. Zo kan de gemeente de 
signaalfunctie eerder oppakken en een meldpunt voor zorgproblemen faciliteren.  
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3.5 Dementie eerder herkennen 

Dementie is een steeds groter wordend probleem. Het CDA ondersteunt initiatieven, zoals die in 
gebouw Irene, om dementie sneller op het spoor te komen. Dit ontmoetingscentrum in Aalsmeer is een 
voorbeeld dat navolging verdient. Uitbreiding met een inloopcentrum is een veelbelovend initiatief 
voor dagbestedingsvormen voor zowel (beginnend) dementerenden als andere groepen burgers.  

 

3.6 Zelfstandigheid behouden 

Het grootste deel van de huidige generatie senioren is op hogere leeftijd nog zelfstandig. Zij kunnen en 
willen langer dan vroeger in de hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Het CDA staat er voor dat er 
voldoende ondersteuning geboden kan worden om deze wens te honoreren. Echter, er zijn mensen  die 
geen netwerk hebben dat hen kan ondersteunen. Voor wie het niet lukt om nog langer thuis te blijven 
wonen, moet er een beschutte woonomgeving met zorg zijn. Dat kan een woon-/zorgcomplex zijn als 
Mijnsheerlyckheid, Zorgcentrum Aalsmeer, een van de voorzieningen van Ons Tweede Thuis of een 
andere reguliere instelling. 

 

3.7 Zelf en samen   

Het CDA wil senioren nog actiever betrekken bij het zelf kunnen inrichten van hun leven, ook als dat 
niet meer zonder aanvullende hulp kan. Naast directe en persoonlijke aandacht kan, veel meer dan 
voorheen, gebruik gemaakt worden van veel zaken die door automatisering zo geregeld kunnen 
worden dat de zelfstandigheid van de senior op een hoog niveau blijft. Voorbeelden zijn 
telefoonkringen, Skype (spreken met elkaar via internet) en boodschappen doen via internet.  

Het CDA wil dat de gemeente ervoor zorgt dat de kennis die hier voor nodig is bij ouderen actief 
wordt aangeboden. De bundeling van technologie en diensten die het mogelijk maakt om langer 
zelfstandig te blijven wonen (domotica), moet worden bevorderd.   

 

3.8 Mantelzorgcompliment  

Het CDA kiest er voor thuisverpleging en persoonlijke verzorging door professionals uit te laten 
voeren. De rol van de mantelzorger ligt meer op het sociale, ondersteunende, vlak. Omdat deze taken 
niet te onderschatten zijn, wil het CDA deze mensen bedanken met een zogeheten 
Mantelzorgcompliment. Mensen met een beperking, verstandelijk dan wel fysiek, moeten worden 
gestimuleerd deel te nemen aan de samenleving. De begeleiding van deze mensen wordt een 
gemeentelijke taak. Kennis en ervaring opgebouwd door jarenlange ervaring bij AWBZ-instellingen 
mogen hierdoor niet verloren gaan, maar dienen onder verantwoordelijkheid van de gemeente op een 
(nog) efficiënte manier ingezet te worden. WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-consulenten 
zullen hier een grote rol gaan spelen: we moeten kunnen vertrouwen op hun kundigheid. 

 

3.9 Minder bureaucratie.  

Het CDA is een grote voorstander van decentralisatie in de zorg: het leidt tot vermindering van de 
bureaucratisering. Het proces van indiceren en toewijzen van zorg moet vereenvoudigd worden. Het 
CDA meent dat met het langer thuis laten wonen van ouderen die vroeger naar een verzorgingshuis 
zouden zijn gegaan, de grens wel is bereikt. Plannen om bewoners met een nog zwaardere zorgvraag 
langer thuis te laten wonen kunnen niet op steun van het CDA rekenen.  
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3.10 Aandacht voor jeugdzorg 

Ook de jeugdzorg krijgt de volle aandacht van het CDA. Het CDA vindt het verschuiven van de 
jeugdzorg naar de gemeente een kans om actief met scholen, kinderdagverblijven, (sport)verenigingen 
en op jongeren gerichte organisaties het welzijn van haar jongste burgers te bevorderen. 
Combinatieprogramma's van sport, cultuur en welzijn kunnen een stimulans zijn voor integratie.   

 

3.11 Actieve ondersteuning 

Ouders die hun opvoedkundige taak niet aankunnen, moeten ondersteund worden. Dit is in het belang 
van het veilig en gezond opgroeien van het kind. Algemene voorzieningen zoals consultatiebureaus, 
kinderopvang, school en (sport)verenigingen zullen voor 95% van de kinderen hierin kunnen voorzien. 
Daar waar intensievere begeleiding nodig is, speelt het Centrum Jeugd en Gezin een centrale rol. Voor 
jongeren die dreigen te ontsporen, is adequate zwaardere jeugdzorg beschikbaar in de regio. Soms 
hebben gezinnen met ondersteuning thuis veel langer de mogelijkheden om zorgbehoevende kinderen 
op te vangen. Daarom mag de ambulante zorg niet verder in de gevarenzone komen. 

 

3.12 Pesten (via social media) 

De impact van social media wordt alsmaar groter. Dat heeft ook zijn nadelen. Pesten via internet is 
niet onschuldig. Het CDA is van mening dat ouders ondersteuning moeten krijgen als hun kinderen 
worden gepest. Dit geldt zowel voor (ouders van) degenen die gepest worden als voor de (ouders van) 
pesters zelf. Scholen en verenigingen moeten professioneel geadviseerd worden over de manier hoe 
met pesten omgegaan moet worden.  

 

3.13 Verslaving tegengaan 

Een bijzonder aandachtspunt is het risico van alcohol- en drugsverslaving. De verhoging van de 
leeftijdsgrens voor alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar is sinds dit jaar een feit. Het CDA zal zich tot 
het uiterste inspannen om jongeren én hun ouders preventief te begeleiden tegen elke vorm van 
verslaving. Hiervoor wordt overleg met deskundigen in het hele werkveld noodzakelijk geacht. Ook 
belangrijk hierbij is een nauwe samenwerking met scholen en verenigingen.  

 

3.14 Sport hoort erbij 

Sport is supergezond en wordt door het CDA van harte ondersteund. Het bevordert teamgeest, leert 
jongeren zich voor elkaar in te zetten en versterkt het saamhorigheidsgevoel. Het CDA wil dat de 
gemeente streeft naar meer kunstgrasvelden, zoals voor RKDES in Kudelstaart, en dat de 
jeugdsportpas wordt gecontinueerd. De fusie van voetbalvereniging VV Aalsmeer, RKAV en Jong 
Aalsmeer United was een grote wens van het CDA. De nieuwe vereniging FC Aalsmeer kan van het 
CDA de nodige steun verwachten. 

De actieve inzet van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer voor plannen over het beheer van haar 
accommodatie sluit aan bij idee van het CDA dat zeggenschap en verantwoordelijkheid zo laag 
mogelijk in de samenleving moeten worden belegd. Voorwaarde is wel dat deze plannen ook in de 
toekomst financieel gezond kunnen worden gerealiseerd.  

De realisatie van een nieuwe sporthal bij zwembad De Waterlelie in Aalsmeer voorziet in de behoefte 
aan binnensportaccommodaties. Het CDA is een warm pleitbezorger van seniorensport. Bewegen is de 
sleutel tot het langdurig zelfstandig kunnen blijven. Initiatieven op dit gebied, ook door 
sportverenigingen, kunnen op onze steun rekenen.  

 

 



Verkiezingsprogramma	  CDA	  Aalsmeer/Kudelstaart	  2014	  -‐	  2018:	  'Verfrissend	  en	  Verstandig'	  	   15	  
	  

3.15 Zorgvuldige omgang 

In het laatste kwartaal van 2013 heeft de gemeente Aalsmeer een peiling onder jongeren gehouden.  
De uitkomsten van deze peiling zullen op zijn vroegst in het begin van de nieuwe raadsperiode aan de 
gemeenteraad worden aangeboden. Het CDA geeft op voorhand aan dat het niet alleen belangrijk is 
om over jongeren te praten, maar vooral ook met hen in contact te zijn en te blijven. Logisch gevolg 
van dit standpunt is dat de uitkomsten van de jongerenpeiling ook in de komende raadsperiode door 
het CDA zeer serieus worden genomen.  

 

3.16 Levensloopbenadering 

Het CDA stelt de levensloopbenadering centraal. Die benadering gaat uit van de eigen 
verantwoordelijkheid van iedere inwoner voor de gewenste kwaliteit van het leven, nu en op latere 
leeftijd. De gemeente ondersteunt de samenredzaamheid van de burgers. Maatschappelijke 
(ouderen)organisaties worden mede verantwoordelijk gemaakt voor aankomende veranderingen op het 
gebied van gezondheidszorg en welzijn. Preventieve gezondheidszorg voor ouderen zal veel meer 
aandacht krijgen de komende jaren.   
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4:	  Iedereen	  doet	  mee	  
	  

Talenten heeft iedereen. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen z'n steentje bijdraagt. 
Jongeren, werklozen, ouderen, werknemers en werkgevers, scholen, ondernemingen, maatschappelijke 
en religieuze instellingen: allemaal hebben ze een rol in onze maatschappij.   

4.1 Werkloosheid 

Werkloosheid is een groeiend probleem. De economische omstandigheden maken de oplossingen 
lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om ‘erbij te horen’. Het CDA stimuleert dat 
mensen aan het werk zijn of een bijdrage leveren via vrijwilligerswerk of dagbesteding. Deze 
tegenprestatie mag niet gericht zijn op 'schuld en boete', maar moet gericht zijn op participatie in de 
samenleving. Meer mensen zullen op een effectieve manier van de bijstand naar nieuw werk begeleid 
moeten worden. Het bedrijfsleven kan hier actief bij betrokken worden. 

 

4.2 Speciaal werkgeversteam 

Het opbouwen van een goede relatie met het bedrijfsleven is namelijk een voorwaarde voor het 
begeleiden van mensen van bijstand naar werk. Een speciaal werkgeversteam bij de sociale dienst is 
de aanjager van deze contacten. Dit staat in onze regio bekend als het WSP, het werkgeverssteunpunt. 
Dit steunpunt zal ook in de komende periode van harte door het CDA worden bijgestaan. Het CDA wil 
hier aan toevoegen dat door het WSP ook maatschappelijke stages, die door het huidige kabinet 
immers worden ontmoedigd, worden aangeboden. Deze stages hebben hun maatschappelijke functie 
bewezen.  

 

4.3 Bijzondere positie jongeren 

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft voor het CDA de hoogste prioriteit. Om jongeren uit een 
uitkering te houden, wordt ingezet op training, scholing en werkervaringsplaatsen. Ook aanvullingen 
op het loon zijn mogelijk in geval jongeren niet volledig kunnen werken. Met regionale 
opleidingscentra (ROC’s) worden goede afspraken gemaakt over de plek die jongeren krijgen als zij 
de entreetoets voor het MBO niet halen. Bij deze groep dreigt het risico dat zij zonder diploma aan de 
kant komen te staan. 
 

De jeugdwerkloosheid wordt momenteel in regioverband bestreden met het project “Je bent jong, en 
je wilt… werk”. Dit is weer een voorbeeld van het actief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen 
waarvoor we lokaal oplossingen moeten vinden. Door regionaal de krachten te bundelen heeft 
inmiddels een kwart van de aangemelde jongeren de weg naar werk gevonden. Het CDA zal dit soort 
effectieve maatregelen ook in de komende periode van harte ondersteunen.  

 

4.4 Kinderen en armoede 

Door de financiële crisis komen steeds meer mensen in de problemen en moeten er vaker kinderen 
(financieel) geholpen worden om de aansluiting te houden met sport en cultuur in hun omgeving. Deze 
armoedebestrijding is tegenwoordig gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het CDA wil deze 
gedecentraliseerde taken verbinden met particuliere initiatieven. Armoede raakt ons allemaal en veel 
burgers en bedrijven dragen gedreven en enthousiast bij om deze kinderen snel en gericht te helpen. 
Privaat initiatief zorgt voor extra menskracht en financiële armslag om meer kinderen kansen te geven.  
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4.5 Voedselbank Aalsmeer  

Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk: ze moeten echter wel een tijdelijke oplossing zijn. De 
gemeente ondersteunt bij het vinden van geschikte accommodaties voor voedselbanken. Bezoekers 
van een voedselbank hebben vaak meerdere problemen tegelijk, zoals bijvoorbeeld werkloosheid en 
persoonlijke schulden. Zij worden actief benaderd om deel te nemen aan een 
schuldhulpverleningstraject en bijgestaan in hun zoektocht naar werk. Zo kan de voedselbank ook 
voor hen een tijdelijke voorziening blijven. Het CDA staat vierkant achter het convenant dat de 
gemeente in augustus 2013 met de voedselbank Aalsmeer heeft gesloten.  

 

4.6 Aalsmeerpas  

We zijn het aan onze kinderen verplicht om de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor 
kinderen, zoals het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, optimaal te benutten. Ook kinderen in 
gezinnen die rond het bestaansminimum leven, moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. Naast 
het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds moet er naar worden gestreefd in de komende 
raadsperiode een 'Aalsmeerpas' in te voeren. Deze pas biedt korting op sociale en culturele 
voorzieningen in de gemeente aan hen die hiervan anders geen gebruik kunnen maken.  

 

4.7 Onderwijs 

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen 
van kinderen, van jongeren en van ouderen. De bevoegdheden van gemeenten op het gebied van 
onderwijs zijn echter niet groot. Scholen hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe goed onderwijs 
eruitziet. Het CDA wil nadrukkelijk dat dit zo blijft, maar pleit wel voor een actieve promotie van het 
'groene onderwijs' in Aalsmeer.  

Scholen zijn partners bij het signaleren en oplossen van problemen. Het CDA vindt dat signalering van 
problemen bij kinderen bij alle instanties die met kinderen te maken hebben, moet kloppen. Scholen 
hebben een zeer belangrijke rol hierbij. Matchpoint, een regionale verwijsindex dat tot doel heeft de 
samenwerking tussen instanties, jongeren en ouders sneller tot stand te brengen, heef een wezenlijke 
functie. Hiermee kan, met behoud van privacy, effectief worden vastgesteld dat er hulp nodig is.   

Begrijpend lezen is van essentieel belang voor leerlingen op de basisschool. De bibliotheek vervult 
een actieve rol in het verbeteren van deze vaardigheid door diverse lespakketten aan scholen te 
presenteren en samen met de scholen actief deel te nemen aan het landelijke project 'De bibliotheek op 
school'. Zo wordt het lezen (ook het digitale lezen) op veel manieren gestimuleerd. 

 

4.8 Schoolgebouwen 

De gemeente is een betrouwbare partner als het om de (nieuw)bouw van scholen gaat. Het geld voor 
groot onderhoud van scholen gaat vanaf 2015 rechtstreeks naar schoolbesturen. Ook op het gebied van 
nieuwbouw kan de gemeente meer op basis van vertrouwen werken: door niet de gemeente, maar de 
scholen zelf het bouwheerschap in te laten vullen. Multifunctioneel gebruik van de scholen staat 
daarbij voorop. Het CDA streeft naar een brede buurtschool als spil in het dorp of de wijk: een 
ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekend gebruikt wordt. Dit vergroot de sociale 
samenhang en het gevoel van veiligheid in het dorp of de wijk. 

De gemeente Aalsmeer kiest voor een voorbeeldfunctie en stimuleert daarom het plaatsen van planten 
om de luchtkwaliteit in schoolgebouwen te verbeteren. Dit in samenwerking met de vele 
sierteeltbedrijven die onze gemeente rijk is. Daarnaast is het CDA voorstander van zonnepanelen op 
scholen niet alleen ten behoeve van duurzaamheid, maar ook voor educatie.  
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4.9 Ontmoetingsplekken  
Mensen die elkaar kennen, zijn ook sneller geneigd elkaar te helpen. Mantelzorgers, familieleden en 
vrienden zullen elkaar in noodsituaties meer dan ooit nodig hebben. Door de verstedelijking dreigt dit, 
ook in onze gemeente, verloren te gaan. Vereenzaming dreigt. Buurtgenoten kennen elkaar niet meer 
en zijn daarom weinig bereid om elkaar te steunen. Onbekend maakt onbemind. Ontmoetingsplekken 
en wijksteunpunten als het Poldermeesterplein (Aalsmeer-Oosteinde), Mijnsheerlyckheid 
(Kudelstaart) en Meander bij het Kloosterhof (Aalsmeer) roepen vereenzaming een halt toe. Ook in de 
overige wijken van Aalsmeer (zoals de Hornmeer) moeten dergelijke (wijk)voorzieningen (voor 
ouderen) worden gerealiseerd. Naast een professionele coördinatie kunnen, in de visie van het CDA, 
met de inzet van vrijwilligers veel activiteiten georganiseerd worden. Voor een goed gebruik van deze 
ontmoetingsplaatsen pleit het CDA er voor hier ook de dagbesteding plaats te laten vinden.  

 

4.10 Buurthuis van de toekomst  

Bewoners moeten in hun wijk dus plekken hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en elkaar 
(opnieuw) leren kennen om zo meer betrokken te raken bij elkaar en bij de wijk. Het CDA gelooft in 
het concept van het ‘Buurthuis van de Toekomst’. Een plek met verschillende functies waar 
sportclubs, scholen, instellingen en andere organisaties in een wijk met elkaar samenwerken. Zo kan 
de voetbalclub even goed de plek worden voor de huiswerkbegeleiding. Ook de politiek kan hier een 
rol spelen. Waarom zou een themavergadering niet in een van de buurthuizen in onze gemeente 
gehouden kunnen worden? 

 

4.11 Behoud band met Aalsmeer 

Als  jongeren de basisschool hebben verlaten, zoeken de meesten een school in een aangrenzende 
gemeente. Onze jongeren mogen de band met hun woonplaats niet verliezen. Het CDA Aalsmeer / 
Kudelstaart stimuleert daarom dat jongeren actief kunnen (blijven) deelnemen aan sport- en 
gezelligheidsverenigingen, scouting en natuurclubs – als deelnemer en als vrijwilliger in Aalsmeer. 
Organisaties, zoals het Weekaatje en de Binding, zorgen al generaties lang voor gemeenschapsgevoel 
tussen jongeren onderling. Participerende jongeren zijn vervolgens weer degenen die aan het roer 
staan van vrijwilligersorganisaties: ze hebben immers zelf de kracht ervaren van wat vrijwilligerswerk 
in een gemeenschap positief teweeg kan brengen.  

 

4.12 Kinderburgemeester en jongerenlintje 

Als het aan het CDA ligt, introduceert de gemeente Aalsmeer de Kinderburgemeester als representant 
van de jongeren tot 12 jaar. De Kinderburgemeester bezoekt basisscholen, verschillende evenementen 
en vertegenwoordigt de jongste jeugd bijvoorbeeld bij de kranslegging tijdens de Dodenherdenking. 
Naast de Kinderburgemeester komt er ook een loco-Kinderburgemeester. Beiden worden gekozen 
voor een periode van twee jaar. 

Tevens voert Aalsmeer het jongerenlintje in voor jongeren die zich op bijzondere wijze inzetten voor 
de samenleving. De uitreiking van de jongerenlintjes vindt plaats in de bijeenkomst waarin jaarlijks de 
koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt.  

 

4.13 Kerken, religieuze gemeenschappen en organisaties waarderen  

De gemeente heeft diverse gesprekspartners. Kerken, andere religieuze gemeenschappen, 
maatschappelijke organisaties (zoals De Zonnebloem, het Rode Kruis en Humanitas) horen daar ook 
bij. Mensen die vanuit hun levensovertuiging maatschappelijk actief zijn, zijn vaak dienstbaar aan 
dezelfde mensen als waar de gemeente zich op richt. In de aanpak van armoede is bijvoorbeeld contact 
met diaconieën onontbeerlijk. Om die reden maakt de gemeente Aalsmeer in haar subsidiebeleid geen 
onderscheid tussen neutrale of levensbeschouwelijke organisaties als het gaat om het (helpen) 
uitvoeren van algemene, maatschappelijke taken. 
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5:	  Aalsmeer	  en	  de	  economie:	  meer	  dan	  geld	  verdienen	  
	  

Het CDA vindt dat duurzaamheid en economische ontwikkeling elkaar kunnen versterken. De 
economische crisis is een nieuwe werkelijkheid geworden waar het CDA zich zeer van bewust is. Met 
een open oog voor bedrijvigheid die in de regio al aanwezig is: de productie en (groot)handel van en in 
sierteeltproducten, informatietechnologie, toerisme, de innovatieve industrie, transport en logistiek. 
Duurzaamheid wordt hierbij een nog grotere leidraad, met het accent op nieuwe manieren om 
duurzaam energie op te wekken. 
 

5.1 Het CDA is trots op de Aalsmeerse bedrijvigheid 

Het CDA koestert – en is trots op – de economische bedrijvigheid in Aalsmeer. De winnaars van de 
plaatselijke verkiezingen voor Ondernemer van het Jaar 2011 en 2012, Dutch Flower Group en 
Waterdrinker Aalsmeer, zijn óók uitgeroepen tot Noord-Hollandse ondernemingen van het jaar. De 
bloemen- en plantensector verschuift structureel van productie naar handel. Deze omslag biedt kansen, 
maar vraagt ook aandacht. Scheepsbouw, watersport en recreatie, logistieke dienstverlening en 
informatietechnologie hebben de afgelopen jaren terecht meer aandacht gekregen. Dit beleid moet 
worden voortgezet. 
 

 5.2 Aalsmeer: spil van de Greenport 

Aalsmeer huisvest het grootste handelscomplex in sierteeltproducten ter wereld, met honderden 
handelsbedrijven en de bloemenveiling. Totale werkgelegenheid in dit geheel: circa 50.000 banen. 
Samen met de omliggende gemeenten (Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Uithoorn, Haarlemmermeer en 
Amstelveen), met de provincie Noord-Holland, met de Stadsregio Amsterdam, met het bedrijfsleven 
en met onderwijs- en kennisinstellingen wordt ingezet op werkgelegenheid, duurzaamheid, 
bereikbaarheid en innovatie. Het CDA erkent de meerwaarde hiervan voor de sector, maar ook voor de 
gemeente en ondersteunt deze samenwerking volop.  

 

5.3 Ondernemersfondsen 

Het CDA wil dat de gemeente ondernemersverenigingen stimuleert gezamenlijke fondsen te creëren, 
waaruit collectieve activiteiten kunnen worden gefinancierd. Niet meebetalen, maar wel profiteren 
(freeriders) is geen optie: de fondsvorming is, als de georganiseerde ondernemers er gebiedsgewijs 
voor kiezen, verplicht. 
 

5.4 Detailhandel en midden- en kleinbedrijf 

De gemeente dient in de optiek van het CDA een actief beleid te voeren tegen leegstand in 
winkelcentra. Desnoods worden gesprekken aangegaan voor verbetering van de condities waarbinnen 
ondernemers kunnen ondernemen. De activiteiten uit de ondernemersfondsen dragen hieraan 
nadrukkelijk bij. Herstructurering van de (glas)tuinbouw is belangrijk om deze voor de 
werkgelegenheid in onze gemeente belangrijke bedrijfstak te revitaliseren.   
 

5.5 Winkelcentra 
Het winkelgebied in het centrum van Aalsmeer krijgt in de komende tijd een impuls met de 
nieuwbouw die op dit moment wordt gerealiseerd. In de afgelopen jaren heeft het winkelgebied 
Ophelialaan zich sterk verbeterd. Het CDA is trots op de ondernemers die met lef en ondernemingszin 
dit hebben bereikt. Ook het nieuwe winkelgebied in Nieuw-Oosteinde leeft en dat is zo snel na de 
opening een mooie prestatie te noemen.  
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Het winkelcentrum in Kudelstaart kan worden versterkt, waarbij vestiging van een tweede 
supermarkt/discounter een serieuze optie is, die ook de buurtfunctie een extra impuls kan geven. Het 
CDA neemt deze optie zeer serieus.  
 

5.6 Bereikbaarheid 

Het CDA wil dat de gemeente multimodaal (via weg, water, spoor en door de lucht) bedrijfsvervoer 
bevordert, dat de kwaliteit van fietsverbindingen wordt verbeterd en dat het openbaar vervoer 
betaalbaar en op peil blijft. De sneltram vanuit Amstelveen moet worden doorgetrokken naar onze 
gemeente. Ook het lokale wegennet blijft aandacht verdienen. Bij de renovatie van de Hornweg zal 
bekeken worden of de weg onder het viaduct van de (nieuwe) N201 verdiept kan worden aangelegd, 
zodat ambulances ongehinderd doorgang hebben. Een integrale herziening van het AVVP (Aalsmeers 
Verkeers- en Vervoersplan) verdient aanbeveling. Met de voltooiing van de omlegging van de N201 
mag de aandacht voor bereikbaarheid niet verslappen en moet zo snel mogelijk de OLV (Ongestoord 
Logistieke Verbinding) vanaf het hart van de Greenport naar Schiphol worden aangelegd. De 
afwaardering van de N196 moet zorgvuldig plaatsvinden, met een goede afweging van de belangen 
voor bewoners en bedrijven. Uitgangspunt hierbij is dat het binnen Aalsmeer eenvoudiger wordt om 
van A naar B te komen en het doorgaande verkeer op een logische manier gebruik maakt van de 
(nieuwe) N201. Alleen dan zal de leefbaarheid in het gebied van de N196 gewaarborgd worden en 
kunnen de geluidsschermen worden afgebroken.   
 

5.7 Werkgelegenheid en stages 

De beste vorm van sociale zekerheid is werk. Met ondernemers worden door de gemeente opleidings- 
en re-integratietrajecten om uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen, afgesproken. Het CDA 
pleit ervoor, dat de gemeente ondernemers vraagt om meer personen die in de bijstand zitten, of zij die 
werken bij een sociale werkvoorziening, aan te stellen. Deze wens kan worden opgenomen in 
aanbestedingsprotocollen. In het aanbestedingsbeleid komen meer kansen voor lokale bedrijven. Het 
CDA is terughoudend ten aanzien van koopzondagen. Bij de besluitvorming hierover moeten alle 
partijen de kans krijgen inbreng te leveren. Hierbij zal de stem van de lokale middenstand, het 
personeel en de vakbonden voor het CDA belangrijker zijn dan de landelijke, door 'Den Haag' 
geventileerde, opinie. Het CDA pleit daarnaast voor meer en betere stageplekken in het lokale 
bedrijfsleven. Een vroege intrede in het arbeidsproces voorkomt ook voortijdige uitval van scholieren.  
 

5.8 Citymarketing 

Het CDA vindt dat de gemeente actief moet blijven participeren in de Greenportorganisatie en 
enthousiast moet aanhaken bij vergelijkbare regionale initiatieven (Schiphol, Amsterdam Economic 
Board). Het CDA is dan ook verheugd over de plannen om te komen tot een Experience Center voor 
en over bloemen en planten. De aantrekkelijkheid van Aalsmeer als vestigingsplaats voor bedrijven en 
bewoners, en als bezoekattractie voor toeristen, kan de gemeente steviger promoten. De succesvolle 
Waterweek wordt actief ondersteund en met de geplande ombouw van het fort bij Kudelstaart tot 
aantrekkelijke watersportfaciliteit krijgt deze vorm van recreatie nieuwe impulsen.  
 

5.10 Milieu en duurzaamheid lokaal ondersteunen 

Scholen en andere organisaties moeten worden betrokken bij de ‘groenbeleving’. Dit kan door 
gezamenlijk voedsel te produceren en openbaar groen te onderhouden. Het CDA wil dat de gemeente 
projecten initieert om stadslandbouw te bevorderen en daarnaast zorgkwekerijen promoot. De 
voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid van afval- en milieubedrijf De Meerlanden moet 
sterker worden benut. De gemeente kan het milieubewustzijn vergroten door het stimuleren van repair 
cafés, gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om het (samen) repareren van kleding, meubels 
en andere ‘spullen’ 
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Het CDA vindt dat de gemeente het decentraal en duurzamer opwekken van energie nog sterker moet 
bevorderen. Dit kan door bewoners en bedrijven te stimuleren hiervoor coöperaties op te richten. Ook 
zullen de door de stichting Sienergie ontwikkelde initiatieven van lokale ondernemers ondersteund 
worden. Het CDA pleit tevens voor nieuw onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie.   
 

5.11 Duurzame financiële huishouding 
De gemeentelijke begroting bestaat voor het grootste deel uit geld dat via de Rijksoverheid wordt 
ontvangen. Het huidige regeerakkoord geeft bij de decentralisatie gemeenten maximale 
beleidsvrijheid. Het CDA bepleit dat zeker voor de zorg geoormerkt geld ook daadwerkelijk aan zorg 
wordt besteed en zeker niet aan andere doelen. Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en 
gematigde lokale lasten zijn de financiële uitgangspunten van het CDA. Hierbij streven we naar 
voldoende weerstandsvermogen voor de langere termijn.   


