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VOORWOORD 

 
Afgelopen jaar heb ik veel mensen 
mogen ontmoeten die zich actief 
inzetten voor de gemeenschap.  
De mensen en activiteiten maken 
Drechterland zo'n mooie gemeente.  
De meest dierbare dingen in het leven 
zijn immers geen dingen. Het zijn 
mensen, ervaringen, een gevoel van 
blijdschap, liefde en verbinding met 
anderen. Op die mooie dingen hebt u als 
kiezer invloed. Met uw stem geeft u 
richting. U bepaalt of voorzieningen op 
peil blijven, of onze leefomgeving 
verbetert en of er voldoende 
mogelijkheden zijn voor iedereen om 
mee te doen. 

De gemeente is van en voor de inwoners. 
We vinden het daarom belangrijk dat we 
samen werken aan een mooie gemeente. 
Niet alleen door uw stem te vragen in 
deze verkiezingstijd, maar we vinden het 
belangrijk om ook tussendoor met elkaar 
in gesprek te gaan.  
We zijn als CDA Drechterland dan ook 
trots op het project Vitale Dorpen. 

De afgelopen vier jaar hebben we als 
CDA Drechterland vrijwel al onze 
verkiezingsbeloften waargemaakt.  
We hebben gebouwd aan een mooie 
gemeente waar heel veel zaken goed 
geregeld zijn. CDA Drechterland heeft 
een duidelijk eigen geluid en is stevig 
geworteld in elk dorp van onze 
gemeente. Onze mensen stellen zich 
verkiesbaar voor het belang van burgers: 
om de inwoners van Drechterland te 
dienen. Met dit programma wordt 
duidelijk wat we de komende jaren willen 
bereiken en waar we voor staan.  
Ik nodig u uit om samen met ons verder 
te bouwen aan een gemeente waar u 
zich thuis voelt. 

 

Hartelijke groet, 

Simone Visser-Botman 

 

 

 

Foto: Cynthia’s Fotografie 
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 INWONERS EN LEEFBAARHEID 

 

We zetten ons in voor: 
 

• Het behoud van het huidige voorzieningenniveau. Zwembaden, sportvoorzieningen en 
plaatsen voor ontmoeting zijn belangrijk.  

• Burgerparticipatie en ruim baan geven aan eigen initiatief. We betrekken mensen actief bij 
de vraagstukken in de eigen wijk en eigen dorp.  

• Keuzes in de dienstverlening van de gemeente. Wat regelt de gemeente wel en wat niet? 
Juist voor de mensen die het niet zelf redden moet de gemeente een vangnet bieden. 

• Mensen met zorgindicatie en het vooruitzicht dat de situatie niet zal verbeteren. Voor hen 
willen we de herhaalaanvragen en beoordeling voor zorg vereenvoudigen.  

• Actieve en positieve participatie van jeugd en ouderen en hen uitdagingen bieden. 
Bijvoorbeeld met onze sport- en cultuurverenigingen. Maar ook door bijvoorbeeld bij te 
dragen aan goed onderwijs. Daarom willen wij dit ruimhartig faciliteren vanuit de gemeente. 

• Inclusiviteit. Zodat nog meer mensen mee kunnen doen ongeacht een beperking, 
geaardheid of financiële situatie. 

 

 

Foto: Fred Homan 
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Samen leven 

We willen dat Drechterland een gemeente is waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn. 
Geen enkel mens is gelijk, maar wel gelijkwaardig.  
Samenleven betekent dat we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, ongeacht 
afkomst, leeftijd, geaardheid, inkomen of mogelijke beperkingen.  
Samenleven betekent dat we naar elkaar omzien. Een samenleving die een hecht netwerk vormt, 
met inzet van familie, buren, vrienden en kennissen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.  
Waarin mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. 
Leidend is hierbij niet waar iemand recht op heeft, maar wat iemand nodig heeft. 
In een sterke samenleving is er betrokkenheid tussen arm en rijk, jong en oud. Wij moeten het 
samen doen. Ieder mens is belangrijk en waardevol voor de samenleving.  
Daarom zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen, ook als het tegenzit.  
De gemeente fungeert daarin als vangnet.  

De kosten voor het sociaal domein nemen toe. Steeds meer mensen doen een beroep op zorg. 
Hoe houden we het haalbaar dat mensen die echt zorg nodig hebben dat ook krijgen? Hoe kan 
de gemeente daarin een vangnet blijven? Daar moeten we de komende jaren mee aan de slag.  
 

Meedenken en meedoen  

We vinden het belangrijk dat mensen actief kunnen deelnemen aan de samenleving en dat zij 
tevens betrokken worden bij vraagstukken die hen raken. Niet voor niets is CDA Drechterland 
trots op de aanpak binnen Vitale Dorpen. Met die aanpak zijn 48 allianties van inwoners aan de 
slag gegaan met het vitaler maken van hun dorp, met mooie resultaten tot gevolg. Daar willen 
we op voortbouwen.  
CDA Drechterland vindt dat we met meer regelmaat inwoners moeten betrekken bij 
vraagstukken. Welk type speeltuin moet er in de wijk komen? Hoe kunt u thuis blijven wonen op 
een prettige manier? Hoe kunnen we samen aan de slag met de duurzaamheidsopgave? Aan 
welk type woningen heeft het eigen dorp behoefte?  
 

Jeugd heeft de toekomst  

Gezond leven is belangrijk, voor lichaam en geest. Daarom vinden we het belangrijk dat er 
voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en te bewegen. Wanneer jongeren iets willen 
organiseren, dan stimuleren we hen om dat te doen. Vanuit het jeugd- en jongerenwerk moeten 
zij daarin ondersteund worden. 

Bij de zorg voor jeugdigen moet de belangrijkste inzet zijn gericht op vroegtijdige signalering 
van belemmeringen en ontwikkelingen. Door tijdig de juiste ondersteuning te bieden kunnen 
grote problemen worden voorkomen. Wij willen dat tijdig ondersteuning en advies wordt 
gegeven bij vragen over het gebruik van gezonde voeding, sociale media, drank, drugs en 
gamen.  
Team Inzet, peuterspeelzalen en kinderopvang, onderwijs, consultatiebureaus en huisartsen zijn 
goed in staat te signaleren en spelen een belangrijke rol om vroegtijdig de noodzakelijke hulp in 
te zetten.  

Vechtscheidingen komen helaas steeds vaker voor. Bij een problematische echtscheiding vraagt 
vooral de positie van kinderen om aandacht. Wij vinden het belangrijk dat er mediatie 
beschikbaar is en iemand oog heeft voor de belangen van de kinderen.  
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Vitaal ouder worden 

Om gezond oud te worden zijn beweging, in contact staan met anderen en zingeving van 
belang. We vinden het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn die daaraan bijdragen.  

Het aantal ouderen in Drechterland neemt de komende jaren toe en daarmee het aantal 
mensen met dementie. Het is belangrijk dat de omgeving weet hoe men het beste om kan gaan 
met mensen met dementie, zodat we met zijn allen rekening houden met en oog hebben voor 
deze mensen.  

Om te voorkomen dat kwetsbare ouderen geen tijdige hulp krijgen vinden we het belangrijk om 
in te blijven zetten op preventieve huisbezoeken voor mensen vanaf tachtig jaar. Op die manier 
wordt ook eventuele eenzaamheid gesignaleerd. Voorlichting en vroegtijdige signalering zijn 
belangrijk, maar ook een goed aanbod van dagbesteding.  
Dit geeft kwaliteit aan het leven en zorgt ervoor dat betrokken mantelzorger(s) de intensieve 
zorg kunnen blijven volhouden. 

Zorgen voor een naaste vinden we vaak vanzelfsprekend. Veel mantelzorgers nemen deze zorg 
met liefde en aandacht op zich, maar het is vaak ook zwaar. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de 
samenleving. We vinden het goed dat de gemeente ondersteuning biedt aan mantelzorgers en 
hen zo helpt de zorg vol te kunnen houden. Respijtzorg en het uiten van waardering aan 
mantelzorgers (het jaarlijkse mantelzorgcompliment) vinden wij daarbij belangrijk.  

Mensen met een zorgvraag blijven steeds langer thuis wonen. Voor sommige mensen zijn de 
criteria voor een verpleeghuis te streng, terwijl thuis wonen ook niet meer optimaal is. We willen 
dat inwoners geïnformeerd worden over de mogelijkheden om veilig en comfortabel in eigen 
huis te blijven wonen. Bijvoorbeeld met tips over hoe je het huis klaar maakt voor de toekomst en 
cursussen om ongelukken (door vallen) te voorkomen. De afhandeling van aanvragen voor zorg 
of hulp moet vereenvoudigd worden voor een snellere afhandeling. Mensen in een situatie die 
niet zal verbeteren zouden niet jaarlijks opnieuw een aanvraag hoeven indienen. 

 

Welzijn, sport, cultuur en verenigingen  

Drechterland kent een rijk verenigingsleven, goede sportactiviteiten en een gevarieerd cultureel 
aanbod. Dit is belangrijk voor onze gemeenschap: het verbindt mensen en geeft kleur aan onze 
samenleving.  

Sport brengt mensen letterlijk in beweging. Het is goed voor de gezondheid, zorgt voor 
ontspanning, ontmoeting en samenhang in de gemeenschap. Sport is van grote 
maatschappelijke waarde. Sport brengt plezier en biedt verbinding met anderen. Vaardigheden 
als samenwerken en omgaan met tegenslag komen hierbij aan bod.  
Sport draagt daarmee bij aan een belangrijke basis voor onze samenleving. We willen dat 
sporten voor iedereen mogelijk is, mede door een divers aanbod.  

CDA Drechterland wenst daarnaast dat alle kinderen in aanraking komen met vormen van kunst 
en cultuur. We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen op 
het gebied van muziek, techniek, sport en creatieve activiteiten. Wanneer kinderen kennismaken 
met thema’s buiten hun eigen leefomgeving, zien we dat als een verrijking. Kortom, maximale 
ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in de vrije tijd én op school. De gemeente moet 
een actieve rol vervullen om het aanbod samen te brengen en te onderzoeken welk aanbod 
ontbreekt. 

 

  



   
 

 9  
 

Armoedebestrijding  

Ook in Drechterland wonen mensen die onder de inkomensgrens leven en niet vanzelfsprekend 
geld hebben voor gezonde voeding of toegang tot zorg. Armoede gaat ook over niet mee 
kunnen doen aan het maatschappelijk leven, omdat er geen geld is voor de sportclub, 
muziekvereniging of school-activiteiten.  

In Drechterland is een goede regeling voor minima. CDA Drechterland wil dit in stand houden. 
We vinden het belangrijk dat scholen en sportverenigingen weten dat deze regelingen voor 
kinderen bestaan, zodat zij ouders hier op kunnen attenderen.  

Mensen met financiële problemen trekken vaak laat aan de bel voor hulp. In de gemeente is 
gestart met een aanpak om financiële problemen vroeg te signaleren en te helpen bij schulden. 
We zijn blij met de proactieve aanpak van de gemeente Drechterland om te voorkomen dat 
schulden toenemen.  

 

Werk en participatie  

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door WerkSaam Westfriesland geholpen 
op weg naar werk. CDA Drechterland vindt het belangrijk dat bij het vinden van werk gestreefd 
wordt naar duurzame arbeidsplaatsen: een werkplek waar iemand langere tijd aan het werk blijft. 
Dat lukt het best wanneer je kijkt naar de talenten en interesses van mensen. We willen dat 
zoveel mogelijk mensen doorgroeien naar regulier werk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat 
er voldoende opleidingsplaatsen zijn bij ondernemingen in de regio. Op die manier blijft talent in 
de regio behouden.  
Ook de gemeente is een bedrijf waar goed kan worden opgeleid.  

Mensen die sinds kort in Nederland wonen krijgen zo snel mogelijk taalonderwijs. De taal leer je 
niet alleen in een klaslokaal. Om te bevorderen dat zij de taal goed leren vinden we het belangrijk 
dat zij kunnen oefenen in de praktijk. Het helpt dat ze in het dagelijks leven de Nederlandse taal 
spreken. Daarom worden nieuwe Nederlanders in Drechterland begeleid naar (vrijwilligers)werk 
en/of sociale activiteiten. En het maakt integreren in de nieuwe woon- en leefomgeving 
makkelijker. 

 

 

Foto: Fred Homan  
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WONEN

We zetten ons in voor: 

• Behoud van de leefbaarheid in de acht kernen. Met een school in de buurt, een
ontmoetingspunt en verenigingsleven.

• Versneld bouwen van woningen in de kernen, met oog voor het behoud van het eigen
karakter van het dorp. Geen Hoogkarspel Zuid, waarbij het gaat om minimaal 1.200 woningen
erbij, terwijl er nu 4.000 woningen in Hoogkarspel staan!

• Realisatie van 1.000 nieuwe woningen voor 2030.
• Versnelling door modulair te bouwen, bouwen op grond die nog wacht op definitieve

invulling.
Bij modulair bouwen kunnen procedures sneller worden afgewikkeld omdat er wordt
uitgegaan van woningen die staan voor een periode van maximaal tien jaar.

• Variatie in het woningaanbod. Aanbod voor jong en oud en een goede balans tussen huur en
koop.

• Een woonhof voor ouderen in Venhuizen.
• Voorrang geven aan inwoners die in de eigen kern of regio willen blijven wonen, zodat er ook

doorstroom kan ontstaan.
• Voor nieuwe woningbouw een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht.
• Drechterland zorgt binnen of buiten de SED voor voldoende menskracht en kwaliteit om de

ambitie per 2030 te realiseren.
• Een “wat kan wel”–houding bij plannen. Bijvoorbeeld bij het splitsen van stolpen en

ombouwen van bedrijfspanden.
• Versnelling van de woningbouw in elk dorp én ervoor zorgen dat deze woningen over

meerdere jaren beschikbaar komen. Zodat we ook voor de komende jaren kunnen inspelen
op de woningbehoefte van onze inwoners

Per kern de onderstaande aantallen:

Hoogkarspel 
Venhuizen/Hem  
Westwoud 
Oosterblokker  
Schellinkhout 
Wijdenes/Oosterleek 

350 nieuwe woningen 
400+ nieuwe woningen 
meer dan 120 nieuwe woningen 
30 nieuwe woningen 
60 nieuwe woningen 
30 nieuwe woningen 
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Behoud van het karakter van de dorpen 

Drechterland bestaat uit acht kernen, elk met een eigen karakter. Alle acht kernen hebben een 
bloeiend verenigingsleven, dankzij de vele vrijwilligers. Met eigen ontmoetingsplaatsen waar 
inwoners samenkomen, zoals een dorpshuis, café, kerk, sportverenigingen of 
verenigingsgebouw. CDA Drechterland zet zich maximaal in om scholen, ontmoetingspunten en 
het verenigingsleven te behouden in alle kernen.  

Voor een leefbare kern is het van belang om in versneld tempo woningen toe te voegen. 
De ontwikkeling van woningbouw in de kernen vinden wij belangrijk. De hoeveelheid woningen 
verschilt per dorp. De schaal van woningbouw moet passen bij het karakter en de 
ontwikkelmogelijkheden van het dorp. In de kleine dorpen willen we bouwen voor de lokale 
woningbehoefte. Zo behouden jongeren, gezinnen en senioren een plek in het eigen dorp.  

We kunnen niet bepalen wie de woning uiteindelijk koopt en daardoor kan het gebeuren dat 
een huis toch gekocht wordt door iemand buiten de gemeente. Dat hoeft niet erg te zijn, maar 
we willen inwoners van Drechterland de gelegenheid bieden om zelf een plan te ontwikkelen, 
waardoor de woning daadwerkelijk beschikbaar komt voor de mensen uit het dorp. Dit heet 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Als er mogelijkheden zijn om mensen uit het dorp 
voorrang te geven op een woning, dan doen we dat. Dat kan immers de doorstroom bevorderen. 

 

Doorstroom op de woningmarkt 

We willen de beroepsbevolking stimuleren om hier te blijven wonen. Doorstroom op de 
woningmarkt is daarvoor cruciaal. In elke kern zijn woningen nodig die dit mogelijk maken. We 
vragen extra aandacht voor jongeren tussen 16 en 27 jaar. We willen hen (blijven) binden aan 
onze gemeente. We moeten daarom zorgen voor een uitdagend en goed woon- en leefklimaat 
met daarnaast voldoende kansen op een betaalbare woning. Voor deze groep willen we 
betaalbare koopwoningen. We zijn blij dat zij een starters-lening kunnen krijgen via de 
gemeente. Ook de bouw van seniorenwoningen bevordert de doorstroom en CDA Drechterland 
zet zich in voor de realisatie van een woon-hof in Venhuizen. 

We vinden dat mensen die een nieuw huis kopen zelf in de woning moeten gaan wonen 
(zelfbewoningsplicht). Er is immers schaarste op de woningmarkt. Ook vinden we het belangrijk 
dat er bij de aankoop van een woning een anti-speculatiebeding wordt opgenomen in het 
koopcontract. Kopers mogen de woning dan niet binnen een aantal jaren verkopen, tenzij er 
sprake is van overlijden of een echtscheiding). We willen hiermee voorkomen dat een huis als 
handelsobject fungeert. 

CDA Drechterland vindt dat er meer variatie nodig is in het aanbod van woonvormen, zoals 
hofjes, appartementen en gelijkvloerse woningen.  
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het splitsen van stolpen, zodat deze behouden blijven en 
waarbij tegelijk ingespeeld wordt op het tekort aan woningen.  
Vanwege het tekort aan woningen willen we ook modulair bouwen: woningen die relatief snel 
gerealiseerd zijn. We denken aan locaties waar pas over tien jaar bouwplannen zijn en die in de 
tussentijd goed kunnen fungeren als locatie voor tijdelijke woningen. 
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Herontwikkeling van bestaande gebouwen 

CDA Drechterland maakt zich sterk voor woningbouw in de kernen omdat dit doorstroming en 
verjonging tot gevolg heeft. Mogelijkheden hiervoor worden gezocht in herontwikkeling van 
vrijkomende bedrijven aan de linten. We stimuleren het splitsen van stolpboerderijen, wanneer 
de oorspronkelijke stolp daarmee behouden blijft.  
Op die manier ontstaat er meer woningaanbod in de kern. 

We vinden het belangrijk dat bouwaanvragen zorgvuldig en tegelijkertijd sneller afgehandeld 
worden. We willen daarom een eigen ambtenaar voor versnelling van de woningbouwopgave. 

 

Woningbouw op maat in alle kernen 

Er wordt al jaren gespeculeerd over de ontwikkeling van Hoogkarspel Zuid: een nieuwe woonwijk 
ter hoogte van de Houterweg. Ontwikkeling van Hoogkarspel Zuid betekent dat Hoogkarspel 
minimaal een derde groter wordt, omdat met de woningbouw de investeringen moeten worden 
betaald die nodig zijn voor grote infrastructuurwerken, zoals een tunnel onder het spoor. De 
impact van zo veel woningen is ontzettend groot. Ook voor de andere dorpen waar we juist de 
leefbaarheid op peil willen houden. We willen dat er in elk dorp woningen bij komen. Voor 
Hoogkarspel zou het betekenen dat het dorp verstedelijkt: de impact op het verenigingsleven en 
de voorzieningen is groot. Wij hebben de overtuiging dat mensen in Drechterland wonen omdat 
ze het prettig vinden om in een landelijke gemeente te wonen en omdat ze onderdeel zijn van 
een gemeenschap.  

In Hoogkarspel en in de andere kernen zijn gelukkig nog voldoende locaties waar we onze 
woningbouwbehoefte kunnen invullen op kleinere schaal. Wij willen geen dure en lange 
onderzoeken naar Hoogkarspel Zuid, maar woningbouw op maat in alle kernen! Woningen die 
we snel kunnen realiseren. 

 



   
 

 13  
 

DUURZAAM LEVEN IN DRECHTERLAND 

 

We zetten ons in voor: 
 

• Een groene woonomgeving met verscheidenheid in planten- en diersoorten (biodiversiteit). 
Een omgeving die uitnodigt om te bewegen en tegelijkertijd beantwoordt aan opgaven als 
extreme hitte, wateroverlast of watertekort. 

• Een digitaal loket (website) voor duurzaamheid. Met informatie over de mogelijkheden en 
financiële regelingen om te verduurzamen. 

• Groenonderhoud van de openbare ruimte samen met de inwoners.  
• Verminderen van restafval. Inwoners die sorteren belonen met lagere afvalbelasting. 
• Windmolens op minimaal zeshonderd meter van bebouwing. Wij zetten in op zonne-energie. 
• Een gemeentelijke duurzaamheidslening voor mensen die hun huis willen verduurzamen. 
• Uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen in alle kernen. 

 

 

Foto: Fred Homan  
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Gezonde en groene leefomgeving 

Een groene woonomgeving is belangrijk voor het leef-plezier en een gezonde omgeving.  
Mensen gedragen zich er socialer en voelen zich er rustiger, gelukkiger en gezonder.  
De kans dat iemand zich ongezond voelt in een woonomgeving met weinig groen is anderhalf 
keer zo groot als in een woonomgeving met veel groen. Daarnaast helpt een groene inrichting bij 
de uitdagingen van een veranderend klimaat. Groen verkoelt, biedt schaduw en vangt neerslag 
op. Daarom zet CDA Drechterland in op duurzame en toekomstbestendige woonwijken. 
Maatregelen die hittestress, wateroverlast of watertekort beperken, gaan uitstekend samen met 
het mooier maken van de leefomgeving. 

We willen de wereld mooier achterlaten. De duurzaamheidsopgave is niet iets dat ver weg is of 
buiten ons om zal worden opgelost. Wij hebben daar allemaal een eigen verantwoordelijkheid in. 
CDA Drechterland vindt dat er ruim baan moet zijn voor die eigen verantwoordelijkheid. Ruimte 
voor eigen initiatief bij inwoners, coöperaties, verenigingen en bedrijven. 

 

Duurzaamheidsloket  

Veel inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren aan verduurzaming, maar weten niet altijd 
hoe dat kan. CDA Drechterland wil een gemeentelijke website waar inwoners sportverenigingen, 
bedrijven en instellingen informatie vinden over groene ideeën, lokale voorbeeldinitiatieven en 
financiële regelingen.  

 
Aanpassen aan klimaatverandering 

Door steeds extremere weersomstandigheden zijn maatregelen in de openbare ruimte 
noodzakelijk. Dat wordt tot 2050 wijk voor wijk aangepakt. Voor wijkrenovatie, maar ook voor 
nieuwbouw, willen wij dat:  

• voor zware regenval en lange perioden van droogte er een lokale waterberging ingericht 
wordt in combinatie met groen. Daarmee voorkomen we dat het riool overbelast wordt. Bij 
droogte is er langer water beschikbaar;  

• er meer groene zones zijn. Ruimte voor het planten van bomen en struiken die vogels en 
vlinders aantrekken;  

• de gemeente de vergroting van de biodiversiteit actief uitvoert. Gebieden waar niet gemaaid 
wordt, moeten ingezaaid worden met kleurrijke bloemmengsels;  

• betegelingen met rain-away bestrating wordt aangelegd, om de infiltratie van regenwater te 
bevorderen. 

 
Wij zijn voorstander van het ecologisch beheren van bermen en oevers. Uiteraard moet er tijdig 
gemaaid worden als de verkeersveiligheid in het geding is. Wij willen ruimte voor inwoners die 
een plan hebben voor het overnemen van het groenbeheer van een stuk gemeentegrond, als dat 
bijvoorbeeld de biodiversiteit vergroot. We willen een gemeentelijke duurzaamheidslening voor 
mensen die hun huis willen verduurzamen. 
 
Tegengaan van opwarming van de aarde (warmtetransitie) 

Voor CDA Drechterland is het doel van de warmtetransitie het gebruik van fossiele brandstoffen 
terugdringen. Aardgasvrij worden heeft niet de hoogste prioriteit.  
We denken dat isoleren en duurzame warmteopwekking prioriteit moeten krijgen. Plannen voor 
de warmtetransitie worden wijk voor wijk uitgevoerd en in samenspraak met de bewoners.  
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Duurzame energieopwekking (energietransitie)  

In het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt over de energietransitie.  
Bij de uitwerking van dit akkoord in Drechterland hebben wij als CDA Drechterland de volgende 
randvoorwaarden:  

• In veel situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komt, 
maar lokaal voor overlast zorgt. We willen particulieren en ondernemers de gelegenheid 
geven om zelf energie op te wekken. Bij ingrijpende plannen moeten omwonenden 
meeprofiteren van de opbrengst.  

• CDA Drechterland wil initiatieven stimuleren van inwoners, organisaties en bedrijven die met 
goede voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen. Waar de gemeente samen kan 
optrekken met dergelijke initiatieven juichen wij dat toe. Bijvoorbeeld het plan dat wij samen 
met sportclub Spirit hebben voorgesteld. Zonnecollectoren op de gebouwen van Spirit 
leveren 's zomers warm water voor het Streekbad. 

• Wij stellen een minimale afstand van 600 meter tussen windmolens en bebouwing. 
• We willen dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst maatregelen waar enthousiasme voor 

is en waar weinig weerstand tegen is. Eerst zonnepanelen op het dak, boven parkeerplaatsen 
en in bermen van snelwegen.  

• CDA Drechterland wil geen zonnepanelen op landbouwgrond. De kwaliteit van de grond is in 
dit gebied van zeer goede kwaliteit. Die willen we voor voedselproductie behouden. Er zijn 
nog voldoende mogelijkheden om zonnepanelen te realiseren op bijvoorbeeld daken en 
langs wegen.  

• CDA Drechterland wil dat de Open Duurzame Huizenroute jaarlijks wordt georganiseerd. Een 
kijkje in de woning van een duurzame buur om andere inwoners te inspireren.  

• Een groot zorgpunt is de capaciteit op het energienetwerk. We willen dat het energie-
netwerk versneld in capaciteit uitgebreid wordt, zodat het plaatsen van zonnepanelen 
interessant blijft voor burgers, verenigingen en bedrijven. 

 

Grondstoffen/ afval  

Nederland is op weg naar een circulaire economie, waarin hergebruik van producten de norm is. 
Zover zijn we nog niet, maar de wereld van de afvalinzameling is volop in beweging.  

Drechterland staat in de top 10 van gemeenten waar burgers het hoogste afvaltarief betalen. De 
hoeveelheid restafval is de grootste kostenpost, omdat deze stroom niet gerecycled wordt. Wij 
gaan de uitdaging aan om hier wat aan te doen. Door afval beter te scheiden vermindert de 
hoeveelheid restafval. Dat is beter voor de portemonnee en zorgt ervoor dat afval grondstof blijft.  

CDA Drechterland vindt dat wie goed sorteert, financieel mag meeprofiteren. 
In gemeenten waar dit is ingevoerd zijn zowel financiële als milieutechnische resultaten behaald. 
Uiteraard zijn er praktische zaken die goed geregeld moeten worden. Eén ervan is een 
tegemoetkoming voor mensen die te maken hebben met onvermijdbaar medisch afval. Of 
bijvoorbeeld zwerfafvalrapers. Zij moeten een pasje krijgen waarmee ze het ingezamelde afval uit 
de openbare ruimte in een container kunnen deponeren. 
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ECONOMIE 

 

We zetten ons in voor: 
 

• Een contactpersoon voor ondernemers en optimalisatie van digitale dienstverlening. 
Wanneer je contact opneemt met de gemeente moet duidelijk zijn wanneer je een antwoord 
kunt verwachten. 

• Regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Zodat er geen wildgroei aan 
bedrijventerreinen ontstaat. 

• Woningbouw stimuleren op locaties in het lint wanneer een bedrijf beëindigd wordt. 
• (Agro)toerisme en recreatie stimuleren door bed and breakfasts, kleine boerencampings en 

boerderijwinkels mogelijk te maken. 

 

 

Foto: Fred Homan  
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Bedrijven 

Onze gemeente heeft prachtige bedrijven. CDA Drechterland wil dat de gemeente een goed 
ondernemingsklimaat behoudt. Kleinschalige industrieterreinen en verplaatsing van bedrijven 
uit de linten zorgen voor ontwikkelmogelijkheden, betere bereikbaarheid en minimale overlast.  

We vinden het belangrijk dat een ondernemer gemakkelijk met de gemeente in contact komt. 
Wanneer je contact opneemt met de gemeente word je teruggebeld en wordt de vraag 
afgehandeld. Bij de afhandeling van plannen is er één contactpersoon en wordt duidelijk verteld 
wat er nodig is om de aanvraag af te handelen. De digitale dienstverlening moet aansluiten op 
de (aan)vragen die een ondernemer heeft.  

We willen ondernemers de ruimte bieden voor bedrijvigheid. Voor grote bedrijven kijken we 
regionaal waar het bedrijf zich het best kan vestigen. Niet elk bedrijf past qua schaal in de 
gemeente Drechterland. Vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen pakken we 
regionaal op. 

We vinden het een goede ontwikkeling dat ondernemers de mogelijkheid hebben om hun 
bedrijvigheid te verbreden met kleinschalige vormen van recreatie, toerisme of boerderijwinkels. 
Wanneer een ondernemer in het lint stopt, stimuleren we kleinschalige woningbouw op die 
locatie. Dat is ook belangrijk in de strijd tegen criminaliteit in leegstaande gebouwen. 

 

Landbouw 

Onze voedselproducenten zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Drechterland.  
Ze onderhouden het landschap en maken het mogelijk om producten uit eigen streek te 
consumeren. Het grootste deel van het grondgebied in onze gemeente is land- en 
tuinbouwgebied. Ondernemers uit de agrarische sector hebben hier hun bedrijf met fruitteelt, 
groente, veehouderij, bolbloemen en bloembollenteelt. Daarnaast is er steeds meer opslag, 
verwerking, sortering en verpakking op het bedrijf zelf en zijn er internationale bedrijven op het 
gebied van plantenveredeling en zaadtechnologie.  

Indien voor het uitvoeren van het werk buitenlandse werknemers nodig zijn, moet daarvoor 
passende woonruimte beschikbaar zijn. CDA Drechterland wil dat tijdelijke arbeidsmigranten op 
een menswaardige en veilige manier bij het bedrijf worden gehuisvest. We staan achter de norm 
van maximaal 120 bedden per bedrijf en vinden het goed dat er bij het bereiken van 1.200 bedden 
in de gemeente gekeken wordt of meer bedden worden toegestaan. We maken de afweging of 
meer bedden impact heeft op de woonomgeving. 

 

Toerisme 

We zijn trots op wat onze gemeente allemaal te bieden heeft, met de Zuiderdijk, het 
Markermeer, de cultuur en de historie. We willen toeristen verleiden om te recreëren in 
Drechterland, dat zich kenmerkt als een groen landelijk gebied met veel vaarwegen en fiets- en 
wandelpaden. Het toerisme in onze regio trekt aan door de ligging ─ boven Amsterdam en 
tussen Hoorn en Enkhuizen ─ aan het Markermeer. Het landschap van Drechterland fungeert als 
podium. Bijvoorbeeld met historische routes en stalletjes langs de weg met streekproducten. 
Een toerist moet niet alleen geattendeerd worden op de grote trekpleisters in de regio, maar ook 
op het moois dat Drechterland te bieden heeft. 
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KWALITEIT OPENBARE RUIMTE, GEZONDE WOON- EN 
LEEFOMGEVING 

 

We zetten ons in voor: 
 

• Beter onderhoud van de openbare ruimte. Met nadruk op het onderhoud van het 
gemeentegroen. 

• Overleg en inspraak met wijkbewoners voor de inrichting en onderhoud van de openbare 
ruimte. 

• Vergroten van de doorvaarbaarheid in Westwoud en Hoogkarspel. Realiseren van een extra 
vaarroute, die aansluit op De Weelen. 

• Doortrekken van het wandelpad van het dorpsbos naar het wandelpad bij de Tolweg in 
Hoogkarspel 

• Flexibel cameratoezicht bij evenementen. 
• Uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen in alle kernen. 
• Voorkomen van sluipverkeer door een snelle ontsluiting naar hoofdwegen. 

 

 

Foto: Fred Homan  
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De kwaliteit van de openbare ruimte  

De kwaliteit van onze openbare ruimte is belangrijk. De gemeente dient daarom voldoende geld 
beschikbaar te stellen voor een kwalitatief hoog niveau van onze straten en openbaar groen. De 
leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Wonen 
in een groene omgeving heeft positieve effecten op de gezondheid en het welbevinden van 
mensen.  
Burgerparticipatie in aanleg en onderhoud van de buitenruimte juichen wij toe. 

Drechterland kent vooral naoorlogse bouw. Daarom vindt CDA Drechterland dat we ons actief 
moeten inzetten voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Dit zijn onder  
meer gebouwen die karakter geven aan de leefomgeving, bijvoorbeeld de voormalige 
zusterschool St. Joseph in Westwoud. 

De doorvaarbaarheid in de gemeente moet worden vergroot. Er liggen nog veel kansen om dit te 
bewerkstelligen. We streven naar een recreatieve waterroute van de wijk Reigersborg-Zuid V 
naar Wervershoof en Stede Broec. Daarnaast willen we de nieuwe woonwijk in Westwoud 
doorvaarbaar maken en laten aansluiten op de recreatieve vaarroutes. 

 

Veiligheid  

Drechterland is veilig in vergelijking met andere gemeenten en dat willen we zo houden. 
Veiligheid is een zaak van iedereen. CDA Drechterland wil de veiligheidsproblemen in de 
gemeente samen met onze partners (politie, brandweer, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en inwoners) aanpakken door preventie, toezicht en handhaving. Voor een echt veilige 
samenleving is meer nodig dan alleen handhaving. Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, 
huiselijk geweld en criminaliteit is samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid essentieel. 

• Gemeentelijke handhavers zijn onze ogen en oren. Wij vinden het belangrijk dat handhavers 
en wijkagenten bekend zijn bij de inwoners en zichtbaar aanwezig zijn in wijk en 
dorpskernen.  

• Een veilige samenleving gaat verder dan alleen het inzetten van handhaving en politie. 
Inwoners spelen hier zelf ook een grote rol. Een goed voorbeeld zijn Whatsapp-groepen voor 
buurtpreventie, waarbij de gemeente borden beschikbaar stelt voor de buurt. 

• Om het plezier en de veiligheid tijdens onze dorpskermissen en andere evenementen te 
waarborgen is CDA Drechterland voorstander van de inzet van flexibel cameratoezicht in 
combinatie met andere maatregelen. De gemeenten heeft sinds 2016 de wettelijke 
bevoegdheid om tijdelijke camera’s in te zetten op openbare plaatsen met verhoogd risico. 
Ook het gebruik van bodycams door onze buitengewoon opsporingsambtenaren helpt bij 
het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van de veiligheid van het 
uitgaanspubliek. Het dragen van een kleine camera op het uniform van de toezichthouders 
blijkt de-escalerend te werken bij conflicten en helpt bij het opsporen van geweldplegers. 
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Verkeer en mobiliteit  
 

Verkeersoverlast 

Veel inwoners hebben zorgen om de verkeersveiligheid in de kernen waar ze wonen.  
Het is vaak druk op wegen die daar niet op zijn berekend. Ook wordt vaak de snelheid 
overschreden. Vrachtwagens zorgen op bepaalde wegen in onze gemeente voor gevaarlijke 
situaties en geluidoverlast. We willen dat er maatregelen getroffen worden tegen te hard rijden 
en sluipverkeer. Bij woningbouwplannen is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar een 
vlotte ontsluiting naar hoofdwegen, zodat sluipverkeer door de dorpen voorkomen wordt.  
We willen een snelle ontsluiting naar de N505 bij Hoogkarspel (Tolweg).  
 

Alternatief vervoer 

Elektrisch rijden wordt steeds meer de norm en draagt bij aan minder verbruik van fossiele 
brandstoffen. Om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken zijn wij voor uitbreiding van het aantal 
laadpalen in alle kernen.  
Dat geldt tevens voor oplaadpunten voor elektrische fietsen. We willen mensen verleiden om de 
auto te laten staan, bijvoorbeeld door de fietsvoorzieningen te verbeteren. Dit heeft meerdere 
voordelen: het is gezond, het is milieuvriendelijk, het vermindert files en de parkeerdruk.  

We vinden het belangrijk dat er openbaar vervoer blijft rijden in de dorpen en dat er een 
buurtbus blijft. De vervoersdienst van WonenPlus is een waardevolle aanvulling op het 
vervoersnetwerk voor zelfstandig wonende ouderen.  
Daarin investeert de gemeente en dat ondersteunt het CDA Drechterland. 
 

Toegankelijkheid  

Bij renovatie van wegen moet aandacht zijn voor de toegankelijkheid voor ouderen en minder-
validen van trottoirs. Op dit moment zijn veel trottoirs ontoegankelijk voor een kinderwagen, 
rollator of rolstoel. Hetzelfde geldt voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke 
ruimten. 

 

Foto: Fred Homan  
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BESTUUR EN ONDERSTEUNING 

 

We zetten ons in voor: 
 

• Behoud van de eigen identiteit. Niet fuseren. 
• Vraagstukken die alleen over Drechterland gaan pakken we zelf op. Wanneer nodig werken 

we vooral samen op SED- en West-Fries niveau. 
• Efficiënter gebruik van het gemeentehuis. Waardoor er op SED-niveau minder kantoren 

nodig zijn. 
• Evenwichtig financieel beleid. Waarbij we kritisch zijn op de uitgaven en een buffer houden 

voor toekomstige tegenslagen.  
• Drechterland zorgt zelf voor extra menskracht en voldoende kwaliteit om de ambitie van 

1.000 nieuwe woningen per 2030 te realiseren. 
 

Zelfstandig door samenwerking 

CDA Drechterland gelooft in een zelfstandige gemeente die nauw samenwerkt in West-Fries 
verband. De belangen van onze inwoners en van de acht kernen wordt beter behartigd in een 
constructie waarbij Drechterland bestuurlijk zelfstandig is. Wij zijn ervan overtuigd dat 
gemeenten in meerdere opzichten samen effectief en efficiënt kunnen samenwerken. Tegelijk 
moeten we kritisch blijven over wat we regionaal organiseren en wat we beter zelf kunnen doen. 
We werken samen bij vraagstukken die we niet op de schaal van Drechterland kunnen oplossen. 

Drechterland werkt samen met Enkhuizen en Stede Broec in de SED (een fusie van de ambtelijke 
organisatie). Wij zijn ervan overtuigd dat Drechterland de SED-samenwerking nodig heeft om 
adequaat en doeltreffend te zijn. Tegelijk kunnen we sommige vraagstukken beter op lokaal 
niveau of juist op West-Fries niveau oppakken. Drechterland kan bijvoorbeeld de regie meer in 
eigen hand nemen als het gaat om woningbouw. Juist op regionaal niveau kunnen we 
intensiever samenwerken als het gaat om specialismen waar we als Drechterland te klein voor 
zijn, zoals op het gebied van inkoop van specialistische zorg, toerisme of het behoud van erfgoed.  

We willen graag samen met Stede Broec en Enkhuizen kijken naar het samenvoegen van de 
gebouwen van de gemeenten. Kunnen ambtenaren meer in één gemeentehuis werken? 
Voorwaarde voor ons is dat inwoners nog steeds terecht kunnen in hun eigen gemeente voor 
hun paspoort, rijbewijs en afspraken. 

 

Financiën  

CDA Drechterland staat voor verantwoord omgaan met financiële middelen.  
Afgelopen jaren heeft Drechterland in vergelijking tot omliggende gemeente beperkte 
bezuinigingen hoeven door te voeren. Wij geloven in een evenwichtig financieel beleid, waarbij 
we kritisch zijn op de uitgaven en voor slechtere tijden een buffer aanhouden om tegenslagen op 
te vangen. Een verhoging van de gemeentelijke heffingen is voor ons alleen bespreekbaar indien 
dat onvermijdbaar en verdedigbaar is.  
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EXTRA AANDACHTSPUNTEN PER DORPSKERN 
 

Hoogkarspel 
• Een ontsluitingsweg voor bewoners Reigersborg van de Tolweg naar de Drechterlandseweg, 

gecombineerd met een vaarroute van Hoogkarspel naar De Weelen. 
• Doortrekken van het wandelpad van het dorpsbos naar het wandelpad bij de Tolweg. 
• Onderzoek naar een noord-zuidverbinding om landbouwverkeer zo veel mogelijk buiten de 

kern om te laten rijden. CDA Drechterland vindt het nog steeds een gemiste kans dat er geen 
parallelweg naast de doorsteek van de N307 is aangelegd. Er is veel agrarisch verkeer op de 
Nieuweweg. We willen de noord-zuidverbinding onderzoeken, zodat agrarisch verkeer niet 
door het dorp hoeft te rijden. 

• 350 nieuwe woningen. 

 

Oosterblokker 
• Verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Boekert en herinrichting van het gebied van 

Noorderdracht tot Zuiderdracht. 
• 25 nieuwe woningen 

 

Schellinkhout 
• Het dorpshuis in Schellinkhout moet een bredere functie krijgen. Dus niet alleen open zijn 

voor verenigingen, maar brede openingstijden, een terras, de mogelijkheid om een feestje te 
geven of een hapje te eten.  

• 60 nieuwe woningen. 

 

Venhuizen/Hem 
• We vinden dat het centrum van Venhuizen snel opgeknapt moet worden. We willen een 

aantrekkelijk dorpsplein met ruimte voor een weekmarkt. 
• We willen verlichting op de Koggeweg. 
• Bij nieuwbouw achter het Twijver in Venhuizen pleiten wij voor een ontsluiting via de 

Westerkerkweg. 
• Een woon-hof voor ouderen. 
• 350 nieuwe woningen. 

 

Westwoud 
• Herinrichting van het sportcomplex van Woudia en aangrenzende huurwoningen. 
• In overleg met het Waterschap willen we de nieuwe woonwijk aan de Dr. Wijtemalaan 

doorvaarbaar maken en aan laten sluiten bij de vaarroutes in West-Friesland. 
• Meer dan 120 nieuwe woningen. 

 

Wijdenes/ Oosterleek 
• Dorpshuis De Wiekslag verdient opwaardering zodat jong en oud in een eigentijdse 

voorziening elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren in een gezellige 
ruimte. 

• 90 nieuwe woningen. 
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SLOTWOORD 

In ons verkiezingsprogramma maken we concrete keuzes, zodat u weet waar u voor kiest 
wanneer u stemt op CDA Drechterland. Natuurlijk zullen zich in de komende vier jaar nieuwe 
ontwikkelingen voordoen en daarom vertellen we u vanuit welke grondhouding en visie wij onze 
keuzes maken. 
Onze keuzes worden steeds geleid door één achterliggende vraag: draagt ons besluit bij aan de 
leefbaarheid van Drechterland? Dat is de belangrijkste waarde binnen  
CDA Drechterland: de mens. Het geluk van de mens staat centraal, de mens als individu en de 
relatie tot anderen. De gemeente is voor CDA Drechterland vooral een samenleving van 
verschillende gemeenschappen. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen 
inwoners, gemeenschap, markt en overheid nodig.  

Gespreide verantwoordelijkheid 
Voor CDA Drechterland begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. 
Inwoners, buurten, sportclubs, scholen, zorginstellingen, bedrijven, belangengroepen en kerken. 
Allen leveren een unieke bijdrage aan de samenleving en daarom willen we de bewoners 
maximaal betrekken bij de keuzes die we maken. Vanuit die gedachte wil  
CDA Drechterland ook de komende jaren inwoners betrekken bij initiatieven, oplossingen en 
nieuwe ontwikkelingen. 

Rentmeesterschap en publieke gerechtigheid 
Bij het afwegen van de verschillende belangen vragen we ons altijd af of we mensen 
rechtvaardig behandelen, of mensen veilig kunnen zijn in hun leefomgeving en streven we naar 
besluiten die de eenheid van mensen versterkt. De inwoners moeten erop kunnen vertrouwen 
dat de overheid een betrouwbare partner is, die ondersteunt waar dat nodig is. 
Omdat de mens alleen gedijt in een wereld die in balans is, willen we verantwoordelijk en 
zorgzaam omgaan met onze natuur, onze lucht en ons water. We zijn er niet alleen van 
afhankelijk, maar de natuur en ons milieu hebben een eigen waarde. We zijn het aan zowel onze 
aarde als aan onze kinderen verplicht om zorgvuldiger met die aarde om te gaan en deze beter 
door te geven aan een volgende generatie. 

Solidariteit 
CDA Drechterland is gericht op lokale politiek vanuit een brede visie. Wij streven naar een 
inclusieve samenleving, waar iedereen zich thuis voelt ongeacht geslacht, gender, leeftijd, sociale 
en culturele achtergrond. Wij geloven in democratische waarden en we staan er pal voor. We 
zetten ons in voor een humane samenleving met een scherp oog voor degenen die buiten de 
samenleving dreigen te vallen. Echt respect hebben voor elk medemens, elkaar ruimte gunnen 
en omzien naar elkaar zodat iedereen zich thuis voelt in Drechterland. 

Tenslotte 
CDA Drechterland deelt de uitgangspunten rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, 
solidariteit en gerechtigheid van de landelijke partij. Wij maken gebruik van de ondersteuning 
die de landelijke partij ons biedt. Als lokale partij kunnen we invloed uitoefenen op de landelijke 
politiek. Wel hebben we zorgen over de ontwikkelingen binnen de landelijke partij. In 
Drechterland hebben we alle vrijheid om onze eigen keuzes te maken, ons eigen beleid te 
voeren. Met dit programma gaan we lokaal echt verschil maken! 

 

Jaap Braakman, voorzitter CDA Drechterland 

 

 



 
 

 

Met trots presenteren wij onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022,  

met onze wethouder Simone Visser-Botman als lijsttrekker, en verder een ijzersterk team met  

over het algemeen jonge mensen die midden in de samenleving staan, en allemaal voorstander  

zijn van een wooninvestering in elk dorp! 

 

1. Simone Visser-Botman 

2. Roy Hof 

3. Margriet Bakker-Struik 

4. Pieter Rood 

5. Jan Klein Swormink 

6. Karin Bakker-Boerkoel 

7. Wim Neefjes 

8. Sjaak Laan 

9. Jaap Visser 

10. Jaap Braakman 

11. Aad Molenaar 

12. Paula Borst 

13. Margriet Boon-Visser 

14. Gerard Huits 

15. Karin Braakman-Brieffies 

16. Thaam Wijnker 

17. Wim Evers 

18. Dick Honing 

19. Joke Kok-Brieffies 

20. Gerard Lakeman 

21. Ellen Ettema-Jansen 

22. Henk Wessels 

23. Theo Koenis 

24. Afra Vroling 

25. Dirk te Grotenhuis 
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