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CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

Om het karakter van Bloemendaal 

1. INLEIDING  

Het CDA is vanouds een brede volkspartij en diepgeworteld in de 

samenleving. Het CDA staat pal voor de democratische waarden en 

grondslagen van onze rechtsstaat zoals deze zijn vastgelegd in de 

Grondwet. Daarnaast laten wij ons inspireren door de boodschap van 

het Evangelie die door het CDA is vertaald in vier uitgangspunten:  

o Solidariteit; 

o Gedeelde verantwoordelijkheid;   

o Rentmeesterschap; 

o Publieke gerechtigheid. 

 

Deze uitgangspunten vormen een richtsnoer bij het zoeken naar en 

vinden van antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van 

vandaag en morgen, ook in de gemeente Bloemendaal.   

Solidariteit: we horen bij elkaar. Dit maakt dat een samenleving bij 
elkaar blijft. Het voorkomt dat wij een land worden van polarisatie, van 
complotdenkers en haat, van nexit en versplintering. We zorgen voor 
elkaar en trekken ons het lot aan van mensen die het moeilijk hebben. 
Bijvoorbeeld omdat ze door slechte gezondheid of onvoldoende 
middelen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Het gaat hierbij niet 
alleen om de sociaal zwakkere groepen in onze samenleving; ook de 
middeninkomens hebben deze solidariteit nodig. 
  
Gedeelde verantwoordelijkheid houdt in dat niet alleen het college 
van burgemeester en wethouders en de raad, maar ook alle andere 
inwoners van onze mooie gemeente verantwoordelijk zijn voor haar 
wel en wee. Dat betekent de burgerplicht om samen onze gemeente te 
onderhouden, maar ook het burgerrecht om de eigen stem te laten 
horen, mee te spreken en gehoord te worden.  
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CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

Om het karakter van Bloemendaal 

Dat wij van vorige generaties een prachtige gemeente hebben geërfd 
met veel groen waar het goed wonen is, is duidelijk. Het 
rentmeesterschap houdt in dat we deze erfenis goed doorgeven aan 
de volgende generatie.  
 
Publieke gerechtigheid is de overkoepelende norm: zij houdt in dat 
we alle inwoners van onze vijf dorpskernen, voor zover het van onze 
gemeente afhangt, zo veel mogelijk gelijke kansen geven om een goed 
en zinvol leven te kunnen leiden. De rechtsstaat is een onmisbare 
voorwaarde voor de bescherming van onze samenleving. De overheid 
is betrouwbaar en laat eenieder tot zijn recht komen. 
 

De CDA-leden van de gemeenteraad zijn altijd op deze beginselen 

aanspreekbaar: u mag hen eraan houden. 

Deze uitgangspunten vormen ook de basis voor de thema’s in ons 
verkiezingsprogramma 2022-2026. 
 
CDA Bloemendaal staat voor (een): 
 
  
 

Respectvol & Integer bestuur 
 

Vitale & Veilige dorpskernen 
 

Inclusieve & Duurzame gemeente 
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Om het karakter van Bloemendaal 
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CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

Om het karakter van Bloemendaal 

3. ONZE GEMEENTE 

 

  

Vijf kernen met een 
eigen karakter 

De gemeente Bloemendaal bestaat uit vijf 
dorpskernen. Elke kern heeft zijn eigen karakter. 
Om de eigenheid van elke kern te behouden is 
maatwerk nodig, waarbij lasten en plichten 
eerlijk verdeeld worden over de kernen.  Het 
streven is dat elke kern zijn eigen voorzieningen 
heeft.  
 

Bloemendaal blijft 
zelfstandig 

Omringende gemeenten kennen geen gericht 
aangepast beleid per kern. Het CDA vindt 
daarom belangrijk dat de gemeente 
Bloemendaal zelfstandig blijft om het 
dorpskernenbeleid te kunnen voeren. Het 
gegeven dat mensen in het algemeen 
gelukkiger in kleine gemeenten zijn versterkt 
onze mening. 
 

Regionale 
samenwerking om 
doelmatigheid te 

vergroten 

Waar mogelijk werken we samen met andere 
gemeenten in de regio om zo de benodigde 
diensten aan de bewoners van de gemeente 
Bloemendaal doelmatig te kunnen uitvoeren. De 
Bloemendaalse gemeenteraad blijft 
eindbeslisser in deze samenwerkingsverbanden. 
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CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

Om het karakter van Bloemendaal 

4. BESTUUR & MIDDELEN 

Respect 

Het CDA is een anti-polarisatie partij. We willen 

verschillen overbruggen en elkaar respecteren. 

We hechten grote waarde aan integriteit van 

bestuur en respectvolle en fatsoenlijke omgang 

binnen de Bloemendaalse politiek. Dat betekent 

respect voor elkaar in overleg en discussie, 

transparantie in besluitvorming voor zover het 

belang van derden dat toelaat en heldere en 

eenduidige communicatie vanuit de gemeente. 

Dialoog 

CDA Bloemendaal is graag in gesprek met de 

inwoners en luistert graag naar wat hen 

bezighoudt. Wij willen meer dialoog en verbinding 

tussen politiek en samenleving bewerkstelligen. 

Wij hechten waarde aan het – uitbouwen van het 

- inspreekrecht voor inwoners tijdens de 

commissievergaderingen en beeldvormende 

avonden. 

Proactief 

Belanghebbenden worden bij plannen, projecten 

en andere activiteiten zo vroeg mogelijk actief 

geïnformeerd.  Waar mogelijk worden zij binnen 

duidelijke kaders bij de ontwikkeling en uitwerking 

ervan, met name op het gebied van ruimtelijke 

ordening en in het sociaal domein betrokken. 

Echter ook bij verbouwingen waarvoor 

vergunningen worden afgegeven worden de 
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naast betrokkenen tijdig geïnformeerd. 

Vermelding via de gemeentelijke website alleen 

is onvoldoende om vervelende verrassingen bij 

buren te voorkomen. 

Duidelijk 

Een van deze kaders dient te zijn dat uiteindelijk 

het betreffende bestuursorgaan de eindbeslissing 

neemt en daar de politieke verantwoording voor 

draagt en aflegt. Burgerinitiatieven worden 

welwillend ontvangen en zo nodig gestimuleerd, 

gefaciliteerd en ondersteund.  

 

Integer 

De gemeente is voor de gemeenschap 

betrouwbaar en voorspelbaar. Om dat te 

bereiken wordt zoveel mogelijk structureel beleid 

gemaakt om onvoorspelbare ad-hoc beslissingen 

te voorkomen. 

5. FINANCIËN 

Begroting in balans 

De gemeente Bloemendaal gaat naar 

verwachting wederom een financieel lastige 

periode tegemoet. Dit komt voornamelijk door 

Rijksbeleid vanuit Den Haag. Ten eerste krijgt 

onze gemeente door een nieuwe 

verdelingssystematiek minder geld uit het 

gemeentefonds als kleine gemeente. Ten 
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Om het karakter van Bloemendaal 

tweede krijgen gemeentes - en dus ook 

gemeente Bloemendaal - te weinig geld van 

het Rijk om de gedecentraliseerde 

jeugdzorgtaken naar behoren uit te voeren. 

Behoud van 

voorzieningen 

Voor het CDA is een sluitende begroting 

zonder verhoging van de 

Onroerendezaakbelasting (OZB) altijd het 

uitgangspunt. Echter indien essentiële 

gemeenschapsvoorzieningen niet in stand 

gehouden kunnen worden in de afzonderlijke 

dorpskernen kan over een eventuele 

verhoging van de OZB gesproken worden. 

Tafelzilver 

Wij zijn tegen verkoop van gemeentelijke 

eigendommen (“het tafelzilver”) ter financiering 

van gemeentelijk beleid of verdere afbouw van 

de schuldpositie van de gemeente.  CDA 

Bloemendaal stelt zich op het standpunt dat 

gemeentelijk onroerend goed in principe niet 

wordt verkocht. Gemeentelijk goed wordt 

marktconform verhuurd of dient het algemeen 

belang. Verkoop van het gemeentelijke 

onroerend goed is pas mogelijk als de 

opbrengst (verhuur of maatschappelijk) op 

langere termijn niet opweegt tegen de te 

maken kosten van het betreffende onroerend 

goed. 
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Om het karakter van Bloemendaal 

Grondbeleidsplan 

De gemeente stelt een grondbeleidsplan vast 

waarin staat hoe om te gaan met gemeentelijk 

onroerend goed. 
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Om het karakter van Bloemendaal 

6. VEILIGHEID  

Eén van de belangrijke taken van de overheid is het zorg dragen voor 

de openbare orde en de veiligheid. De lokale overheid speelt hierin een 

belangrijke rol. Zij hebben daartoe brandweer, politie en boa’s 

(bijzondere opsporingsambtenaren) tot hun beschikking. Ook de 

bewoners dragen bij aan de (sociale) veiligheid door rekening te 

houden met buurtgenoten. 

De gemeente dient zo goed mogelijk gebruik te maken van de kennis 

en betrokkenheid van burgers: Zij weten wat er in hun buurt speelt. 

Sociale veiligheid 

Het CDA streeft ernaar: 

• geluidsoverlast te verminderen. Feesten die een vergunning 

middels de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) krijgen 

stoppen weer om 24.00 uur de geluidsoverlast. De gemeente 

handhaaft deze regel ook daadwerkelijk. 

 

Verkeersveiligheid  

Het CDA streeft ernaar: 

• dat snelheidsovertredingen stevig worden aangepakt, vooral 

met het oog op veiligheid in kinderrijke buurten. 

• dat kinderen een goede verkeersopleiding krijgen, waarbij 

vooral nadruk wordt gelegd op het belang van goede 

fietsverlichting. 

• dat de gemeente handhaaft aan de hand van de ontvangen 

meldingen betreffende geluidsoverlast van motoren. 
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• dat extra aandacht uitgaat naar fout parkeren waardoor 

hulpdiensten gehinderd worden. 

 

Inbraakpreventie 

Het CDA streeft ernaar: 

• dat politie en gemeente goede informatie over inbraakpreventie 

geven; 

• dat er goed overleg is tussen politie, gemeente, 

beveiligingsdiensten en inwoners over inbraakpreventie; 

• dat maatschappelijke initiatieven op het gebied van 

inbraakpreventie, zoals buurtwachten, buurtpreventieteams of 

de inzet van sociale media (apps) ondersteund worden. 
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7. DUURZAAMHEID 

Het CDA erkent dat klimaatverandering en opwarming van de aarde 

plaatsvindt. We steunen het streven naar duurzaamheid en 

maatregelen om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te 

gaan. 

Bloemendaal heeft een relatief groot natuurgebied in zijn gemeente. 

Windmolens en zonneweides kunnen daardoor niet gebouwd en 

aangelegd worden om bij te dragen aan de energie-transitie. Het CDA 

zet in op maatregelen die op korte termijn de grootste bijdrage kunnen 

leveren: 

• Het CDA wil bevorderen dat woningen zo veel mogelijk geïsoleerd 

worden en dat, waar dat mogelijk en zinnig is, daken voorzien 

worden van zonnepanelen. Het CDA realiseert zich daarbij dat de 

overgang naar alternatieve bronnen voor verwarming in de veelal 

oudere huizen in onze gemeente moeilijk is.  

 

• Het CDA wil dat onnodige barrières bij het investeren in 

verduurzaming van woningen verdwijnen. De gemeente stimuleert 

duurzaam wonen en werken in de meest brede zin; van 

levensloopbestendig tot duurzaam in realisatie en energieverbruik.  

 

• Het CDA wil dat de gemeentelijke organisatie ernaar streeft dat zij 

in 2030 energieneutraal functioneert. De gemeente dient zo 

spoedig mogelijk de afhankelijkheid van het gebruik van fossiele 

brandstoffen te verminderen. Dit heeft ook consequenties voor het 

eigen wagenpark van de gemeente (voor bijvoorbeeld de 

buitendienst). Mobiliteit en transport kunnen duurzamer. De 
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gemeente blijft  actief invulling geven aan een zo duurzaam 

mogelijk inkoopbeleid. 

Een van de kenmerken van de gemeente Bloemendaal is het vele 

groen binnen de gemeentegrenzen. Het CDA hecht daar veel waarde 

aan. Om dat te beheren en onderhouden zijn voortdurend acties nodig. 

Niet alleen van de overheid  maar door maatschappelijke initiatieven 

vanuit de samenleving.  

Het CDA is voorstander van ecologisch groenbeheer met oog voor 

biodiversiteit. Veel en goed onderhouden groen draagt ook bij aan een 

prettige, sociaal veilige leefomgeving en zorgt voor verkoeling bij de 

steeds warm wordende zomers. Daarom is het CDA tegen het 

grootschalig opofferen van bestaande groene ruimten (parken) - een 

kaalslag - in de dorpskernen ten behoeve van woningbouw (de 

zogenoemde inbreiding). Parkeren dient zo veel mogelijk op het eigen 

terrein van de bewoners te gebeuren. Het CDA vindt dat de gemeente 

het voorkomen en opruimen van zwerfafval in de publieke ruimte moet 

stimuleren, faciliteren en zo mogelijk belonen. 

Ook het onroerend goed in onze gemeente is bepalend voor haar 

unieke karakter. Ook dat verdient bescherming. De monumentenlijst 

dient uitgebreid te worden. De gemeente heeft behoefte aan een 

monumentenambtenaar.  

De gemeente dient met buurgemeenten te overleggen over de 

ruimtelijke structuren rond de grenzen tussen de verschillende 

gemeenten. Dit om verrommeling te voorkomen en tegengestelde 

belangen te overbruggen. 
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BLOEMENDAAL BEHOUDEN VOOR DE TOEKOMST 



 
 

 

      

 

Classificatie: Openbaar 

 

15 

CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

Om het karakter van Bloemendaal 

8. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING   

Elke kern van Bloemendaal heeft een kenmerkend karakter dat we 

willen behouden. De wijze waarop we wonen, ons verplaatsen, 

recreëren en werken verandert continu. Deze veranderingen worden 

zo goed mogelijk ingepast.  

CDA Bloemendaal vindt dat het de taak van de gemeenteraad is 

ervoor zorg te dragen dat de volgende pijlers uitgangspunt zijn van het 

gemeentelijk beleid voor plannen en projecten op het gebied van 

ruimtelijke ordening en woningbouw:  

• De gemeente stelt zich in ruimtelijke ordening meer leidend dan 

volgend op bij plannen en projecten van grondeigenaren en 

projectontwikkelaars. Dit doet de gemeente onder meer door 

het proactief opstellen van nieuwe bestemmingsplannen (in de 

toekomst omgevingsplannen) voor gebieden die aan 

herontwikkeling toe zijn.  

• De gemeente zorgt voor goede ambtelijke ondersteuning om de 

kwaliteit van te ontwikkelen bestemmingsplannen te 

waarborgen en door vooraf duidelijk aan te geven wat wel en 

niet gerealiseerd mag worden.  

• De gemeente ontwikkelt bestemmingsplannen niet in de luwte 

van het gemeentehuis maar in interactie met belanghebbenden, 

zoals inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, 

ondernemers en grondeigenaren. Belanghebbenden hebben 

dus reeds inspraak op het moment dat de planvorming van start 

gaat.  

• De gemeente heeft als hoeksteen bij het ontwikkelen en 

vaststellen van bestemmingsplannen het behoud van de 

groene, ruime en rustige  uitstraling van Bloemendaal. Dat 
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betekent geen verdichting maar waar nodig herschikking van 

bebouwing in de dorpskernen. Rust, ruimte en groen blijven de 

kenmerken van de gemeente. Parkeren vindt waar mogelijk 

plaats op eigen terrein.  

• De gemeente streeft naar het behouden en onderhouden van 

minder intensieve vormen van (natuur)recreatie, die aansluiten 

bij de kenmerken van deze gemeente: rust, ruimte en groen.  

• CDA-Bloemendaal hecht waarde aan een gemêleerde 

bevolkingssamenstelling. In de gemeente Bloemendaal is 

relatief weinig sociale woningbouw voor mensen met lagere 

inkomens en statushouders. Ook het middensegment is 

ondervertegenwoordigd. Daarnaast zijn er weinig locaties 

voorhanden waar gebouwd mag en kan worden. Sociale 

Woningbouw is wat ons betreft een vast onderdeel in de 

ontwikkeling en realisering van projecten waarbij meer dan 15 

woningen worden gebouwd. Deze verplichting kan door 

ontwikkelaars niet worden afgekocht. Uitgangspunt is dat dit 

gebeurt op grotere locaties en dat de kernen Vogelenzang en 

Bennebroek daarin geen onevenredig groot aandeel krijgen.  

 

Het CDA steunt initiatieven die leiden tot meer betaalbare woningen 

voor starters en jonge gezinnen, voor mensen met lage en 

middeninkomens.  

Bij alle bouwactiviteiten draagt zij het college op steeds rekening te 

houden met de belangen van omwonenden en veelvuldig met hen in 

gesprek te gaan.  

 

De Bloemendaalse landgoederen vertegenwoordigen een 

cultuurhistorische en landschappelijke waarde die van groot belang is 
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en behouden moet blijven. Meervoudige bewoning kan een middel zijn 

om dit doel te bereiken, mits de ruimtelijke eenheid van het landgoed 

niet wordt aangetast. 

Het CDA is voorstander van het wijzigen van de bestemming van 

leegstaande bedrijfspanden/winkels. Om zo deze gebouwen een 

woonbestemming te geven. 

 

De klimaatverandering dwingt ons om maatregelen te nemen die van 

invloed zijn op ons landschap. Het is van belang om de diversiteit van 

landschappen in de binnenduinrand te behouden. Hiertoe behoren ook 

de zichtbepalende weidelandlandschappen. 
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9. TOEGANKELIJKHEID OPENBARE RUIMTE 

De stoepen en straten in Bloemendaal zijn zodanig ingericht dat zij 

goed begaanbaar zijn voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter 

been zijn. Het daadwerkelijk gebruik van deze stoepen door 

rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn wordt mogelijk 

gemaakt door in de handhaving prioriteit te geven aan ongewenst 

parkeergedrag op stoepen en aan overhangend groen over stoepen. 

De nieuw aangelegde gecombineerde parkeer/stoep-bestrating lijkt op 

dit punt geen verbetering te zijn. 

CDA Bloemendaal wil de parkeerproblemen in woonwijken in de buurt 

van horeca en winkelcentra aanpakken. Daartoe gaat de gemeente 

met bewoners en ondernemers in gesprek. 
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10. VERKEER EN VERVOER  

Het CDA blijft zich sterk maken voor vermindering van het autoverkeer 

naar de vele natuurparken in onze gemeente, de kust en de Formule 1 

race. Dit is mogelijk door de verbeterde treinverbinding Haarlem – 

Overveen – Zandvoort waar het CDA (mede) voor gezorgd heeft. 

CDA Bloemendaal is voor behoud van de buurtbus, maar is ook 

voorstander naar meer vraag gestuurde vervoersmogelijkheden. 

CDA Bloemendaal is tegen de aanleg van een alternatieve 
Duinpolderweg-variant op Bloemendaals grondgebied omdat wij een 
toename van het autoverkeer in en door de dorpen Vogelenzang en 
Bennebroek verwachten. Het woongenot en de leefbaarheid in deze 
dorpen zullen daardoor verminderen. De Duinpolderweg dreigt 
bovendien door beeldbepalende en kwetsbare landschappen te gaan. 
 
CDA Bloemendaal is ook tegen een eventuele aanleg van een 

verbinding tussen de Westelijke Randweg en de Korte Zijlweg door het 

Westelijk Tuingebouwgebied, op de grens van Haarlem en Overveen. 

Wij hechten grote waarde aan het open landschap en de bestaande 

historische zichtlijnen.    
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11. SPORT  

Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk 

sportbeleid. Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren 

binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te 

maken. Wij willen daarbij rekening houden met de verschuiving van 

verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, 

zoals wandelen, fietsen en hardlopen.  

Het CDA wil de openbare ruimte zo ‘beweegvriendelijk’ mogelijk 

inrichten voor alle leeftijden. Hiermee draagt de gemeente bij aan het 

verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo lang als 

mogelijk fit en vitaal te blijven.  

Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: 

ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. De gemeente zorgt 

daarom voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, 

voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en 

voor kinderen met en zonder beperking. De buurt wordt hierbij 

betrokken. 

  



 
 

 

      

 

Classificatie: Openbaar 

 

21 

CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

Om het karakter van Bloemendaal 

12. CULTUUR 

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder 

meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel 

van verbondenheid binnen gemeenschappen. Met cultuur zijn dus 

persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid.  

De overheid heeft daarin niet noodzakelijk het primaat, maar bewaakt 

de randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals 

scholen en culturele instellingen. Daarom vinden wij het van belang dat 

laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor 

het lezen beschikbaar blijven. 

Het CDA beschouwt de muziekschool, de bibliotheken en Caprera als 

culturele parels van Bloemendaal. Mogelijke initiatieven zoals 

voorheen tentoonstellingsruimte “Achter de zuilen” of een verdieping 

en verbreding van de bibliotheek Bennebroek in combinatie met het 

behoud van het gemeentelijk servicepunt in Bennebroek, steunt het 

CDA van harte.  

Het Omgevingsplan (nu nog) bestemmingsplan biedt kansen om 

cultureel erfgoed beter te beschermen en in het bijzonder eigen 

gemeentelijke accenten aan te brengen, zoals bij de bescherming van 

religieus, agrarisch en cultureel erfgoed. Uitgangspunt voor het CDA is 

maatwerk, ruimte voor variëteit en maatschappelijk initiatief. 

13. ONDERWIJSHUISVESTING EN KINDEROPVANG 

Met name in de woonkernen in Bloemendaal, Overveen en 

Aerdenhout is het aantal leerlingen op de basisscholen flink 

toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de groepsgrootte op scholen 
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groeit. Veel scholen hanteren wachtlijsten om nieuwe leerlingen op 

termijn een plaatsje te kunnen geven. Het CDA wil ervoor zorgen dat 

er goede en voldoende ruimte op basisscholen aanwezig is. 

Het CDA wil verdere initiatieven ondernemen om te waarborgen dat in 

elke dorpskern minstens één basisschool is en blijft.  

Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat 

hebben en zo snel mogelijk energieneutraal zijn. Er komt een 

meerjaren-onderhoudsplan voor alle scholen, waarin duurzame 

renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plaats innemen.  

14. FAMILIE EN GEZIN  

De gehele menselijke levensloop staat centraal bij het CDA. Van de 

kwetsbare, maar steeds weer kansrijke jeugdjaren tot het omzien naar 

elkaar op hoge leeftijd. Om daar vorm aan te geven is voor het CDA 

elk gezin – of elke familiare samenleving – van waarde. Die families (in 

elke vorm van duurzaam samenleven) vormen het startpunt van ons 

leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien.  

In families ligt het fundament van een samenleving waarin mensen niet 

alleen voor zichzelf kiezen, maar allereerst voor een ander. Daar leert 

ieder kind de waarde van relaties die verantwoordelijkheden met zich 

meebrengen.  

We realiseren ons dat er een generatie jong volwassenen 

geconfronteerd wordt met hoge studieschulden en hoge woninglasten. 

Binnen de mogelijkheden van een gemeente streeft het CDA naar een 

aanpak die deze groep faciliteert en de mogelijkheid geeft tot een 

gezonde verhouding tussen werken, leren, zorgen en ontspannen. 
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Het gezin is de essentiële bouwsteen waar men voor elkaar zorgt en 

elkaar opvangt en helpt bij problemen. Mantelzorg en maatschappelijk 

middenveld en als laatste de gemeente helpen waar nodig. Buurt- of 

wijkteams Jeugd en Gezin functioneren inmiddels in diverse 

gemeenten in Nederland. Dergelijke multidisciplinaire teams op buurt- 

of wijkniveau gevestigd, functioneren goed en vangen veel vragen op 

over zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp die niet door dure 

specialistische hulp hoeft te worden behandeld. Echter, is deze 

specialistische hulp noodzakelijk, dan dient deze ook meteen te 

worden ingeschakeld.  

De gemeente stimuleert de samenwerking tussen buurtzorg en 

scholen ter bevordering van tijdige signalering van armoede. Wij willen 

initiatieven zoals bijvoorbeeld een lokaal armoedefonds (vanuit caritas 

en fondsen) vooral praktisch (administratief) ondersteunen. Zij kunnen 

ouders voor wie het lidmaatschap te duur is gericht ondersteunen. 

Hierdoor voorkomen we dat kinderen als gevolg van een  

armoedesituatie buitengesloten worden van allerlei activiteiten. Elk 

kind verdient kansen! 

15. ZORG EN WELZIJN  

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke 

zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst overlegt de 

gemeente nu met ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is 

voor de toekomstige (ouderen)zorg. Een speerpunt daarbij is de 

omgang met dementie. De gemeente zorgt ervoor dat ouderen zo lang 

mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het gewone leven.  
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Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Om 

eenzaamheid tegen te gaan, willen wij inzetten op het versterken van 

bestaande maatschappelijke en sociale verbanden.  

   

16. VRIJWILLIGERSWERK EN MANTELZORG  

Het CDA is ook dé partij van de samenleving en zoekt voortdurend de 

balans tussen solidariteit en individuele verantwoordelijkheid. 

Inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen, organisaties en 

geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de 

zorg voor elkaar. Daarom is contact en overleg met en tussen al deze 

groepen van groot belang. 

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, 

vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze 

dorpen, wijken en buurten. We zien steeds vaker dat 

vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen 

van dienstverlening voor hun gemeenschap bedenken. De gemeente 

stimuleert vrijwilligers om te helpen bij de integratie van statushouders 

die gehuisvest worden in bijvoorbeeld Oldenhove. Deze positieve 

ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels te 

schrappen. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk 

makkelijker en leuker te maken. 

Wij ondersteunen graag lokale en regionale initiatieven, waarbij 

buurten, verenigingen, bedrijven, kerken, etc. met elkaar alledaagse 

zorg voor hulpbehoevende mensen in hun eigen omgeving 

organiseren. 
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Mantelzorgers zijn de 'zachte' kracht in de zorg voor ouderen, 

gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal 

om te zorgen voor een hulpbehoevende naaste. Wij vinden dat de 

gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen of 

onvoldoende mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de 

buurtverpleegkundige kijkt bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg 

iemand nodig heeft goed naar de draagkracht van de mantelzorger en 

stemt dit af met de gemeente. Daarnaast is de dagopvang en de 

respijtzorg in de gemeente op orde, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd 

even op adem kunnen komen.  

De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, 

bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Daarnaast kan de 

gemeente een sociale kaart maken voor mantelzorgers over het 

vinden van hulp en zorg.  

Jonge mantelzorgers verdienen meer specifieke aandacht. Het bieden 

van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij een 

basisvoorwaarde.  

  

VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS VERDIENEN 

ONZE SPECIFIEKE AANDACHT 
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17. SAMENVATTING: DE SPEERPUNTEN VAN CDA 

BLOEMENDAAL 

1. Dorpskernenbeleid 

o De gemeente Bloemendaal bestaat uit vijf dorpskernen. 

Elke kern heeft zijn eigen karakter. Om de eigenheid 

van elke kern te behouden is maatwerk nodig. Waarbij 

lasten en plichten eerlijk verdeeld worden over de 

kernen. Het streven is dat elke kern zijn eigen essentiële 

voorzieningen heeft.  

o De gemeente Bloemendaal blijft o.a. zelfstandig om 

uitvoering te geven aan het dorpskernenbeleid. 

o Elke kern heeft minimaal een goede basisschool. 

o De gemeente Bloemendaal zet zich in voor behoud van 

voorzieningen die voor een bepaalde dorpskern 

essentieel zijn. 

o Het spreekuur van het college van Burgemeester en 

Wethouders per dorpskern blijft gehandhaafd. 

o Teneinde de juiste voorzieningen per kern te bepalen en 

te behouden overlegt de gemeente met de bewoners en 

de betrokken middenstand. 

 

 

 

 

We staan voor 

behoud van 

essentiële 

voorzieningen in de 

dorpskernen 

We staan voor een 

zelfstandige 

gemeente 

Bloemendaal 
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2. Bestuur en middelen  

o Het CDA is een anti-polarisatie partij. We willen 

verschillen overbruggen en elkaar respecteren. We 

hechten grote waarde aan integriteit van bestuur en 

respectvolle en fatsoenlijke omgang binnen de 

Bloemendaalse politiek. Dat betekent respect voor 

elkaar in overleg en discussie, transparantie in 

besluitvorming voor zover het belang van derden dat 

toelaat en heldere en eenduidige communicatie vanuit 

de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

o CDA Bloemendaal is graag in gesprek met de inwoners 

en luistert graag naar wat hen bezighoudt. Wij willen 

meer dialoog en verbinding tussen politiek en 

samenleving bewerkstelligen. Wij hechten waarde aan 

het - uitbouwen van het - inspreekrecht voor inwoners 

tijdens de raadscommissievergaderingen en 

beeldvormende avonden. 

We staan voor een 

niet gepolariseerde 

samenleving 
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o Het CDA vindt dat uiteindelijk het betreffende 

bestuursorgaan de eindbeslissing neemt, daar de 

politieke verantwoording voor draagt en deze aflegt aan 

de Burgers. 

 

3. Financiën  

o Voor het CDA is een sluitende begroting zonder 

verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) altijd 

het uitgangspunt. Echter indien essentiële 

gemeenschapsvoorzieningen niet in stand gehouden 

kunnen worden in de afzonderlijke dorpskernen kan 

over een eventuele verhoging van de OZB gesproken 

worden. 

o De gemeente stelt een grondbeleidsplan vast. In dit plan 

wordt een visie neergelegd hoe wordt omgegaan met 

gemeentelijk onroerend goed. 

o Wij zijn tegen verkoop van gemeentelijke onroerend 

goed (“het tafelzilver”) ter kortstondige financiering van 

gemeentelijk beleid of verdere afbouw van de 

schuldpositie van de gemeente. Gemeentelijk onroerend 

goed wordt marktconform verhuurd of dient het 

algemeen belang. Verkoop van het gemeentelijke 

onroerende goed is pas mogelijk als de opbrengst 

(verhuur of maatschappelijk) op langere termijn niet 

opweegt tegen de te maken kosten van het betreffende 

onroerend goed. 
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4. Veiligheid 

o Het CDA wil dat snelheidsovertredingen, vooral in 

kinderrijke buurten, stevig worden aangepakt; 

o Het is nodig geluidsoverlast te verminderen. Feesten die 

gehouden worden in of bij een woonwijk en die 

vergunningplichtig zijn op basis van de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV), stoppen weer om 24.00 

uur de geluidsoverlast. De gemeente handhaaft deze 

regel ook daadwerkelijk. 

o We vinden dat maatschappelijke initiatieven op het 

gebied van inbraakpreventie, zoals buurtwachten, 

buurtpreventieteams of de inzet van sociale media 

(apps) ondersteund moeten worden door de gemeente. 

o Het CDA wil dat extra aandacht uitgaat naar 

foutparkeren zodat met name hulpdiensten niet 

gehinderd worden. 

o dat de gemeente handhaaft aan de hand van de 

ontvangen meldingen betreffende geluidsoverlast van 

motoren. 

 

5. Duurzaamheid 

o We steunen het streven naar duurzaamheid en 

maatregelen om de opwarming van de aarde zoveel 

mogelijk tegen te gaan. 

o Het CDA is voorstander van ecologisch groenbeheer 

met oog voor biodiversiteit. Veel en goed onderhouden 

groen draagt ook bij aan een prettige, sociaal veilige 

leefomgeving en gaat verpaupering van de omgeving 



 
 

 

      

 

Classificatie: Openbaar 

 

30 

CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

Om het karakter van Bloemendaal 

tegen. Daarom is het CDA tegen het grootschalig 

opofferen van bestaande groene ruimten (parken) - een 

kaalslag - in de dorpskernen ten behoeve van 

woningbouw (de zgn. inbreiding). 

o Het CDA wil bevorderen dat woningen zo veel mogelijk 

geïsoleerd worden en dat, waar dat mogelijk en zinnig 

is, daken voorzien worden van zonnepanelen. 

o Onnodige barrières bij het investeren in verduurzaming 

van woningen  verdwijnen. 

o Het CDA wil dat de gemeentelijke organisatie ernaar 

streeft dat zij in 2030 energieneutraal functioneert. 

 

6. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

o Elke kern van Bloemendaal heeft een kenmerkend 

karakter dat we willen behouden. 

o De gemeente stelt zich in ruimtelijke ordening meer 

leidend dan volgend op bij plannen en projecten van 

grondeigenaren en projectontwikkelaars. 

o De gemeente ontwikkelt bestemmingsplannen niet in de 

luwte van het gemeentehuis maar in interactie met 

belanghebbenden, zoals inwoners, maatschappelijke 

organisaties, verenigingen, ondernemers en 

grondeigenaren. 

o De gemeente heeft als hoeksteen bij het ontwikkelen en 

vaststellen van bestemmingsplannen het behoud van de 

groene, ruime en rustige uitstraling van Bloemendaal. 

Dat betekent geen verdichting. maar waar nodig 

herschikking van bebouwing in de dorpskernen. Rust, 
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ruimte en groen blijven de kenmerken van de gemeente. 

Parkeren vindt waar mogelijk plaats op eigen terrein.  

o De gemeente streeft naar het behouden en 

onderhouden van minder intensieve vormen van 

(natuur)recreatie, die aansluiten bij de kenmerken van 

deze gemeente: rust, ruimte en groen. 

o De klimaatverandering dwingt ons om maatregelen te 

nemen die van invloed zijn op ons landschap. Het is van 

belang om de diversiteit van landschappen in de 

binnenduinrand te behouden. Hiertoe behoren ook de 

zichtbepalende weidelandlandschappen. 

o Sociale woningbouw is voor het CDA een vast 

onderdeel in de ontwikkeling en realisering van 

projecten waarbij meer dan 15 woningen worden 

gebouwd. Deze verplichting kan door ontwikkelaars niet 

worden afgekocht. Uitgangspunt is dat sociale 

woningbouw plaatsvindt op grotere locaties en dat de 

kernen Vogelenzang en Bennebroek daarin geen 

onevenredig groot aandeel krijgen. 

o Het CDA steunt initiatieven die leiden tot meer 

betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen, 

voor mensen met lage en middeninkomens. 

 

7. Toegankelijkheid openbare ruimte 

o De stoepen en straten in Bloemendaal zijn goed 

begaanbaar voor rolstoelgebruikers en mensen die 

slecht ter been zijn. Het daadwerkelijk gebruik van deze 

stoepen door rolstoelgebruikers en mensen die slecht 
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ter been zijn wordt mogelijk gemaakt door in de 

handhaving prioriteit te geven aan ongewenst 

parkeergedrag op stoepen en aan overhangend groen 

over stoepen. 

 

8. Verkeer en vervoer  

o Het CDA maakt zich sterk voor vermindering van het 

autoverkeer naar de vele natuurparken in onze 

gemeente, de kust en de Formule 1 race. Dit is mogelijk 

door de verbeterde treinverbinding Haarlem – Overveen 

– Zandvoort waar het CDA (mede) voor gezorgd heeft. 

o CDA Bloemendaal is tegen de aanleg van een 

verbinding tussen de Westelijke Randweg en de Korte 

Zijlweg door het Westelijk Tuingebouwgebied, op de 

grens van Haarlem en Overveen. Wij hechten grote 

waarde aan het open landschap en de bestaande 

historische zichtlijnen. 

o CDA Bloemendaal is tegen de aanleg van een 

alternatieve Duinpolderweg-variant op Bloemendaals 

grondgebied. 

 

9. Sport  

o Het CDA wil de openbare ruimte zo ‘beweegvriendelijk’ 

mogelijk inrichten voor alle leeftijden. Hiermee draagt de 

gemeente bij aan het verlagen van de drempel om 

voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en 

vitaal te blijven. 
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o De gemeente zorgt voor goede (ook informele) 

speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende 

soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor 

kinderen met en zonder beperking.  

 

10. Cultuur 

o Het CDA beschouwt de muziekschool, de bibliotheken 

en Caprera als culturele parels van Bloemendaal. 

Mogelijke initiatieven zoals voorheen 

tentoonstellingsruimte “Achter de zuilen” of een 

verdieping en verbreding van de bibliotheek Bennebroek  

in combinatie met het behoud van het gemeentelijk 

servicepunt in Bennebroek, steunt het CDA van harte. 

o Het Omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan) biedt 

kansen om cultureel erfgoed beter te beschermen en in 

het bijzonder eigen gemeentelijke accenten aan te 

brengen, zoals bij de bescherming van religieus, 

agrarisch en cultureel erfgoed. Uitgangspunt voor het 

CDA is maatwerk, ruimte voor variëteit en 

maatschappelijk initiatief. 

 

11. Onderwijshuisvesting en kinderopvang 

o Het CDA wil verdere initiatieven ondernemen om te 

waarborgen dat in elke dorpskern minstens één 

basisschool is en blijft.  

o Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een 

goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk 

energieneutraal zijn. Er is een meerjaren 
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onderhoudsplan voor alle scholen, waarin duurzame 

renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plek 

innemen. 

 

12. Familie en gezin  

o We realiseren ons dat er een generatie jong 

volwassenen geconfronteerd wordt met hoge 

studieschulden en hoge woninglasten. Binnen de 

mogelijkheden van een gemeente streeft het CDA naar 

een aanpak die deze groep faciliteert en de mogelijkheid 

geeft tot een gezonde verhouding tussen werken, leren, 

zorgen en ontspannen. 

 

13. Zorg en welzijn 

o Om goed voorbereid te zijn op de toekomst gaat de 

gemeente in overleg met ouderenorganisaties om te 

horen wat belangrijk is voor de toekomstige 

(ouderen)zorg. Een speerpunt daarbij is de omgang met 

dementie. De overheid  zorgt ervoor dat ouderen zo 

lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het 

gewone leven. 

o Eenzaamheid is een groot probleem in onze 

samenleving. Om eenzaamheid tegen te gaan, willen wij 

inzetten op het versterken van bestaande 

maatschappelijke en sociale verbanden. 
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14. Vrijwilligerswerk en mantelzorg  

o Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten 

voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de 

binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en 

buurten. We zien steeds vaker dat 

vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en 

nieuwe vormen van dienstverlening voor hun 

gemeenschap bedenken. Deze positieve ontwikkeling 

verdient ondersteuning door onnodige regels te 

schrappen. De gemeente kan veel doen om 

vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. 

o Mantelzorgers zijn de 'zachte' kracht in de zorg voor 

ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. 

Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor 

een hulpbehoevende naaste. Wij vinden dat de 

gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs 

geen of onvoldoende mantelzorg is om dat op te 

vangen. Ook de buurtverpleegkundige kijkt bij het 

oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft 

naar de draagkracht van de mantelzorger en stemt dit 

met de gemeente af. Daarnaast is de dagopvang en de 

respijtzorg in de gemeente op orde, zodat 

mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen 

komen. 

o Daarnaast kan de gemeente een sociale kaart maken 

voor mantelzorgers over het vinden van hulp en zorg. 
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o De gemeente stimuleert vrijwilligers om te helpen bij de 

integratie van statushouders die gehuisvest worden in 

bijvoorbeeld Oldenhove. 

 


