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Om het karakter van Bloemendaal 

Classificatie: Openbaar 

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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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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 RESPECTVOL & INTEGER BESTUUR 

• 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 in zover het belang van derden dat toelaat en 

heldere en eenduidige communicatie vanuit de gemeente. 

• 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. 

• 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. 

• Uiteindelijk neemt het betreffende bestuursorgaan de 

eindbeslissing, draagt daar de politieke verantwoording voor en 

legt verantwoording af aan de burgers. 

 

 

 
We staan voor een 

niet gepolariseerde 

samenleving 
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VITALE & VEILIGE DORPSKERNEN 

Vitaal betekent: 

• 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.  

• De gemeente Bloemendaal blijft o.a. zelfstandig om uitvoering 

te geven aan het dorpskernenbeleid. 

• Waar mogelijk werken we samen met andere gemeenten in de 

regio om de benodigde diensten aan de bewoners van de 

gemeente Bloemendaal zo doelmatig te kunnen uitvoeren. De 

Bloemendaalse gemeenteraad blijft eindbeslisser in deze 

samenwerkingsverbanden. 

• Elke kern heeft minimaal een goede basisschool. 

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

binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk energieneutraal zijn. 

Er is een meerjarig onderhoudsplan komen voor alle scholen, 

waarin duurzame renovatie en het binnenklimaat een 

belangrijke plek innemen. 

• De gemeente Bloemendaal zet zich in voor behoud van 

voorzieningen die voor een bepaalde dorpskern essentieel zijn. 

• Voor het CDA is een sluitende begroting zonder verhoging van 

de Onroerendezaakbelasting (OZB) altijd het uitgangspunt. 

Echter indien essentiële gemeenschapsvoorzieningen niet in 
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stand gehouden kunnen worden in de afzonderlijke 

dorpskernen kan over een eventuele verhoging van de OZB 

gesproken worden. 

• Ten einde de juiste voorzieningen per kern te bepalen en te 

behouden overlegt de gemeente met de bewoners en de 

betrokken middenstand. 

• 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 in 

combinatie met het behoud van het gemeentelijk servicepunt 

Bennebroek, steunt het CDA van harte. 

• Het spreekuur van het college van Burgemeester en 

Wethouders per dorpskern blijft gehandhaafd. 

• De gemeente stelt zich in ruimtelijke ordening meer leidend dan 

volgend op bij plannen en projecten van grondeigenaren en 

projectontwikkelaars. 

• De gemeente ontwikkelt bestemmingsplannen niet in de luwte 

van het gemeentehuis maar in interactie met belanghebbenden, 

zoals inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, 

ondernemers en grondeigenaren. 

• 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, ruimte en groen blijven de 
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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. 

• 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 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. 

• 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. 

• 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. 

• CDA Bloemendaal is tegen de aanleg van een alternatieve 

Duinpolderweg variant op Bloemendaals grondgebied.    
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• Het CDA wil de openbare ruimte zo ‘beweegvriendelijk’ 

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 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. 

• 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. 

Veilig betekent: 

• Dat snelheidsovertredingen, vooral in kinderrijke buurten, stevig 

worden aangepakt. 

• Geluidsoverlast te verminderen. Feesten die gehouden worden 

in of bij een woonwijk en die vergunning plichtig zijn op basis 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), stoppen weer 

om 24.00 uur de geluidsoverlast. De gemeente handhaaft deze 

regel ook daadwerkelijk. 
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• Dat maatschappelijke initiatieven op het gebied van 

inbraakpreventie, zoals buurtwachten, buurtpreventieteams of 

de inzet van sociale media (apps) ondersteund worden door de 

gemeente. 

• Dat extra aandacht uitgaat naar fout parkeren waardoor 

huldiensten gehinderd worden. 

• Dat de gemeente handhaaft aan de hand van de ontvangen 

meldingen betreffende geluidsoverlast van motoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We staan voor 

behoud van 

essentiële 

voorzieningen in de 

dorpskernen 
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INCLUSIEVE & DUURZAME GEMEENTE 

Inclusief betekent: 

• 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. 

• 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 ter been zijn wordt mogelijk gemaakt door 

in de handhaving prioriteit te geven aan ongewenst 

parkeergedrag op stoepen en aan overhangend groen over 

stoepen. 

• Om goed voorbereid te zijn op de toekomst gaat de gemeente  

in overleg gaan 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. 

• 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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• 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 dit afstemmen met de gemeente. 

Daarnaast is de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente 

op orde zijn, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem 

kunnen komen. 

• Daarnaast kan de gemeente een sociale kaart maken voor 

mantelzorgers over het vinden van hulp en zorg. 

• De gemeente stimuleert vrijwilligers om te helpen bij de 

integratie van statushouders die gehuisvest worden in 

bijvoorbeeld Oldenhove. 

Duurzaam betekent: 

• We steunen het streven naar duurzaamheid en maatregelen om 

de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan. 

• 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 tegen. Daarom is het CDA 

tegen het grootschalig opofferen van bestaande groene ruimten 

(parken) - een kaalslag - in de dorpskernen ten behoeve van 

woningbouw (de zg. inbreiding). 
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• Het CDA wil bevorderen dat woningen zo veel mogelijk 

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

voorzien worden van zonnepanelen. 

• Onnodige barrières bij het investeren in verduurzaming van 

woningen verdwijnen. 

• 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 behoort ook de zichtbepalende 

weidelandlandschappen. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We staan voor een 

zelfstandige 

gemeente 

Bloemendaal 


