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Inleiding 
 
Dit verkiezingsprogramma 2014-2018 is geschreven voor u! In dit programma staan ambities beschreven, 
uitgewerkt in negen thema’s, die we graag samen met u de komende periode willen realiseren.  

Waarom het CDA Drechterland?  

CDA Drechterland is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de bevolking die Drechterland 
rijk is. Daarom biedt onze partij plaats aan veel verschillende mensen. Het CDA wil een partij zijn voor 
iedereen. Bij de keuzes die wij maken vertalen we ons gedachtegoed naar oplossingen die zoveel 
mogelijk rekening houden met ieders belang. Onze uitdaging is niet het zoeken naar een compromis, maar 
naar een win-win situatie. Het CDA Drechterland kent normen en waarden een belangrijke plaats toe: 

x Gespreide verantwoordelijkheid: de gemeente dient ruimte te geven aan initiatieven van burgers en 
ondernemers. Minder regels en meer gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

x Solidariteit: open oog en oor voor de mensen met een kwetsbare positie.  

x Gerechtigheid: creëren van voorwaarden tot gelijke kansen voor iedere burger om op eigen wijze deel 
te nemen aan het maatschappelijk leven. 

x Rentmeesterschap: duurzaam omgaan met natuur en milieu, maar ook zorgvuldig zijn bij het besteden 
van gemeenschapsgeld. 

Het CDA wil een overheid die ruimte laat voor initiatieven van burgers en ondernemers   

Onze samenleving verandert snel. Dit komt door ontwikkelingen zoals globalisering, digitalisering, het 
veelzijdiger worden van onze samenleving, vergrijzing, ontkerkelijking en toegenomen individualisering. 
Deze maatschappelijke ontwikkelingen en de recente economische crisis, hebben gevolgen voor de 
samenleving als geheel, maar ook voor de gemeenten en regio’s. Tegelijkertijd is het verwachtings-
patroon van burgers ook veranderd en wordt verwacht dat de overheid veel voor ons oplost. Steeds vaker 
lopen we tegen grenzen aan: vaak zijn de regels zelfs zo dat burgers ook niets kúnnen of mógen doen.  
Wij geloven in de omgekeerde weg, in gespreide verantwoordelijkheid en wij denken dat de politiek de 
burger het vertrouwen moet geven om eigen initiatieven te ontplooien. Kijk bijvoorbeeld naar het 
burgerinitiatief vanuit de gemeenschap van Oosterleek voor een wandelpad of kinderboerderij Skik in 
Hoogkarspel. De plaatselijke gemeenschap heeft zelf partijen bij elkaar gebracht om binnen aanvaardbare 
kosten een wandelpad en kinderboerderij te realiseren.  
 
Hoe pakken we de problemen aan? 

Door samen antwoorden te vinden, nieuwe ideeën te bedenken. Door samen te werken aan een leefbare en 
plezierige woon- en werkomgeving. Door een gezamenlijke verantwoordelijkheid: ons uitgangspunt is dat 
inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen en instellingen van alle kernen samen met de gemeente 
Drechterland de problemen moeten aanpakken. Een ieder levert, naar vermogen, een bijdrage.  
CDA Drechterland wil hiervoor de beste voorwaarden scheppen: Dichtbij en Vertrouwd! 
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CDA Drechterland voor … 

x een levende gemeente die aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. 

x een gemeente waarin ruimte is voor maatschappelijke initiatieven, gemeenschapszin en burenzorg. 

x een betaalbaar voorzieningenniveau in alle kernen. 

x een schone en veilige gemeente voor burgers, bedrijven en recreanten. 

x het gevoel van ‘thuiskomen’ bij een familie- en gezinspartij. Waarbij Drechterland een plaats is waar 
mensen opgroeien, gevormd worden en (door)groeien. Een plaats waar mensen tot hun recht komen 
en worden gerespecteerd om wie ze zijn en wat ze doen, vanuit vertrouwen en een positief kritische 
grondhouding. 

Samen  

Als mensen wat voor elkaar over hebben is dat een belangrijke basis voor verantwoordelijkheid. Daarom 
hecht het CDA zeer sterk aan samen leven. Naastenliefde wordt gestimuleerd als: 
 
x mensen elkaar ontmoeten; 
x mensen trots zijn op hun omgeving; 
x er adequaat wordt opgetreden tegen excessen als zelfverrijking en verspilling; 
x mensen merken en voelen dat ze zelf invloed kunnen hebben en dat er niet over hen wordt beslist. 
 
Wij zijn geen voorstander van weer een nieuwe gemeentelijke herindeling. Wij willen de beslissings-
bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de burger houden. Wij geloven niet dat schaalvergroting leidt tot 
kostenbesparing, zeker niet tot meer kostenbesparing dan nu is voorzien met de ambtelijke samenwerking 
met Enkhuizen en Stede Broec. Vanuit de rijksoverheid komen veel taken naar de gemeente toe, waarmee 
een grote hoeveelheid geld is gemoeid. Wij vinden het belangrijk om zelf toezicht te houden op de 
beslissingen en de kosten. 
 

Inspiratiebron 

Naast geloof in democratische waarden, bindt ons ‘de’ boodschap als grondslag en dit vormt een 
inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Het gaat hierbij steeds om 
mensen en naastenliefde. Menselijk geluk, waardigheid, veiligheid, zorg voor elkaar, respect, 
gemeenschapszin: dat zijn de constanten. CDA Drechterland kiest voor deze constanten. U toch ook? 

 

CDA Drechterland, Dichtbij en Vertrouwd! 
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Leeswijzer 

Er is nadrukkelijk voor gekozen om in dit verkiezingsprogramma geen uitgebreide beschrijving van 
bestaand beleid te geven, maar om concreet aan te geven wat voor de periode 2014-2018 de inzet van 
CDA Drechterland wordt. 

Het verkiezingsprogramma omvat negen overkoepelende thema’s. Bij elk thema staan kaders aangegeven 
met onze visie op de onderwerpen die tot dit thema behoren. Na elk kader volgt een concrete uitwerking 
van de aanpak. Er staat aangegeven hoe in de periode 2014-2018 volgens het CDA Drechterland met het 
betreffende onderwerp moet worden omgegaan en waar de prioriteiten moeten komen te liggen voor de 
gemeente Drechterland. 

De belangrijkste onderwerpen voor de toekomst van Drechterland zijn: 

1. Leefbaarheid in de kernen 

2. Werk en economie 

3. Jeugd en gezin 

4. Seniorenbeleid 

5. Toerisme en recreatie 

6. Landbouw 

7. Openbare ruimte 

8. Duurzame gemeente 

9. Gemeentefinanciën 

 

Over het CDA Drechterland 
Voor meer informatie over het CDA Drechterland en vanuit welke visie wij politiek bedrijven, 
verwijzen wij u naar (de laatste) pagina 15 van dit verkiezingsprogramma. 

Bezoek ook onze website: www.cda.nl/drechterland  
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1. Leefbaarheid in de kernen 
In onze gemeente overheerst het platteland (80% van het grondgebied). De hoofdkernen Hoogkarspel en 
Hem/Venhuizen hebben een belangrijke centrumfunctie. De Kop van Noord-Holland krijgt de komende 
twintig jaar qua bevolking te maken met krimp en vergrijzing. In hoeverre de kernen in Drechterland hier 
ook mee te maken krijgen hangt af van de aantrekkingskracht die onze gemeente heeft op nieuwe 
inwoners, door haar centrale ligging, gezellige dorpen en haar voorzieningen. Voor jongeren vormt 
Drechterland een geweldige plek om op te groeien; veilig en vertrouwd. De dorpskernen zijn actief, 
dynamisch en leefbaar door de vele verenigingen. Ze  zorgen voor een verbinding tussen mensen. Ook 
ouderen willen en kunnen in hun vertrouwde dorp blijven wonen, doordat de noodzakelijke zorg 
aanwezig is. Elke kern heeft een ontmoetingsplaats, in de vorm van een dorpshuis, kroeg, kerk, 
verenigingsgebouw of (brede) basisschool waar de inwoners kunnen samenkomen. De inwoners van het 
dorp voelen zich betrokken en zorgen er dan ook voor dat hun woonomgeving er verzorgd uitziet. 

Aanpak 

Hoewel het in onze dorpen goed wonen is, valt er nog wel wat te verbeteren. Hiervoor hebben inwoners 
ook een eigen verantwoordelijkheid. Een dorpshuis bijvoorbeeld moet worden gedragen door de 
inwoners. Volgens het CDA Drechterland is het wel een verantwoordelijkheid van de gemeente dat alle 
kernen op een natuurlijke wijze en naar behoefte kunnen blijven groeien, zolang het karakter van de 
dorpen behouden blijft. Op deze manier kunnen basisvoorzieningen (basisschool, kinderopvang, 
sportgelegenheid, dorpshuis) levensvatbaar blijven.  

Wat betreft infrastructuur en bereikbaarheid zijn de noord-zuid en oost-west verbindingen momenteel in 
ontwikkeling en geven straks voldoende doorstroming. Voor met name de kern Hoogkarspel is het van 
belang dat deze goed bereikbaar blijft. Een verkeersplan om alle verkeerstromen in goede banen te lijden 
is in de maak en zal bij de uitvoering van het centrumplan en de N23 worden betrokken. Het openbaar 
vervoer in Drechterland is goed toegankelijk, sociaal veilig, en sluit goed op elkaar aan. Om de kosten te 
drukken zijn er met vrijwilligers bemande buurtbussen en seniorenbussen waarmee alle kleine kernen alle 
dagen van de week bereikbaar zijn. Om ouderen zo lang mogelijk actief mee te kunnen laten doen in de 
samenleving is het van belang dat deze verbindingen optimaal zijn, en een tijdige levering kan worden 
gegarandeerd. Verder komen er steeds meer elektrische fietsen en auto’s die gebruik maken van 
oplaadbare accu’s. Het CDA Drechterland juicht dit toe, en vindt dat hiervoor een netwerk van 
oplaadpunten moet komen.  

Onze inzet 

x Actief inzetten van sociale media om mensen bij de woonomgeving te betrekken. 

x Opstellen van een goed onderbouwd ontwikkelingsplan voor alle kernen. Aandacht voor 
aantrekkingskracht en gezelligheid van winkels in de hoofdkernen.  

x Voldoende woningen voor alle leeftijdsgroepen, met specifieke aandacht voor starters- en 
seniorenwoningen. 

x Ieder jaar wordt met de bewoners van de dorpen het onderhoud van groen, speelterreinen en wegen en 
straten bekeken en besproken.  

x De wijkagent is herkenbaar in de dorpskern en bekend bij de bewoners. 
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x Extra aandacht voor verenigingen, waarbij de gemeente een faciliterende rol speelt. 

x Faciliteren dorpshuizen en ontwikkelen brede school, o.a.  in Westwoud. 

x Fietsverbinding tussen Schellinkhout en Wijdenes.  

x Bevorderen van goed- en betaalbaar openbaar vervoer in onze gemeente, en hierbij samenwerken met 
buurgemeenten.  

x In stand houden van buurtbussen en seniorenbus. 

x Aanleg van netwerk van oplaadpunten voor zowel elektrische auto’s als fietsen.  

 

2. Werk en economie 
Onze gemeente barst van de prachtige bedrijven. De ondernemersgeest is zeer sterk. Naast de vele kleine 
bedrijven zijn er tal van grotere, (inter)nationaal georiënteerde bedrijven. De crisis maakt meer dan 
duidelijk dat de economische ontwikkeling een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren van 
de samenleving. CDA Drechterland vindt werk een belangrijke vorm van sociale zekerheid. Het biedt 
mensen een eigen inkomen, sociale contacten, het gevoel een nuttige bijdrage te leveren aan de 
samenleving en de mogelijkheid om zich te ontplooien. Ook voor de ondernemers is het van belang dat de 
gemeente een betrouwbare partner is. De gemeente heeft een faciliterende rol; waar advies kan worden 
gevraagd over zaken die voor de gemeente en ondernemer van belang zijn of worden. 

Vanaf 1 januari 2015 komen veel taken die gerelateerd zijn aan werk naar de gemeente. Daartoe behoort 
onder meer de Participatiewet. Voor de gemeente is het van belang dat zo veel mogelijk inwoners 
deelnemen aan de arbeidsmarkt. Door de moeilijke economische omstandigheden kunnen veel mensen, 
die goed in staat zijn om te werken, door faillissementen hun baan verliezen. Dit geldt ook voor de 
zelfstandigen zonder personeel. De gemeente heeft een voorwaardenscheppende rol als het gaat om het 
verwerven en behouden van economische activiteiten in Drechterland en kan deze faciliteren  binnen de 
wettelijke kaders. Met als doelstelling het creëren en behouden van sociaal-maatschappelijk, economisch 
en ecologisch verantwoorde werkgelegenheid. De gemeente moet zich (pro)actief inspannen om zo veel 
mogelijk mensen (weer) aan het werk te krijgen en hiertoe krachtig samenwerken op regionaal niveau. 

Aanpak 

Het  CDA Drechterland is voorstander van een leerwerkbedrijf binnen de eigen regio West-Friesland. Dit 
leerwerkbedrijf zorgt voor toeleiding naar (gepast) werk voor bijstandscliënten, Wajongeren en mensen 
die binnen de sociale werkvoorziening werkzaam zijn. Het zogenaamde Werkbedrijf is ook 
verantwoordelijk voor het verstrekken van eventuele uitkeringen en loonsubsidies. 

CDA Drechterland wil naast het regionale ondernemersloket een vast aanspreekpunt (accountmanager) op 
lokaal niveau voor de ondernemers. Deze accountmanager zorgt voor een tijdige en vlekkeloze 
afhandeling van het gevraagde, ook al is dit multidisciplinair. Indien de gemeente geen betrokkenheid 
heeft tot het gevraagde, kan de accountmanager zorgen voor het contact met de juiste instelling. Het 
ondernemersloket richt zich op de vraag van de ondernemer en is objectief en klantvriendelijk, hetgeen  
betekent dat na gedegen uitzoeken een gefundeerd ‘neen’ ook het antwoord kan zijn. Bij de ontwikkeling 
van nieuwe plannen en beleidsnotities zijn de inwoners en ondernemers van Drechterland belangrijk.  
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CDA Drechterland wil dat de gemeente een goed ondernemingsklimaat behoudt, dat bestaande 
ondernemers stimuleert tot groei en nieuwe ondernemers aanzet om zich hier te vestigen. Bij  
uitbreidingsplannen van bedrijven heeft het CDA Drechterland een positieve houding;  de gemeente denkt 
mee om de ambities te realiseren. 

Onze inzet 

x Een regionaal werkbedrijf voor sociale werkvoorziening en werk en inkomen. 

x Snel afhandelen van aanvragen en geen overbodige ballast door het opvragen van informatie die al bij 
de gemeente beschikbaar is. 

x Openen van ondernemersloket. 

x De gemeente faciliteert bedrijven zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn; ondernemen.  

x Wijzigen van het bestemmingsplan waar nodig en mogelijk. 

x Faciliteren van lokale en regionale bedrijvigheid binnen de nieuwe Aanbestedingswet. 

 

3. Jeugd en gezin 
Het CDA was, is en blijft de partij voor het gezin. Het gezin is tegenwoordig minder eenvoudig te 
definiëren dan twintig jaar geleden. Het CDA definieert het gezin dan ook in de breedste zin van het 
woord; inclusief bijvoorbeeld eenoudergezinnen. Kinderen die nu geboren worden vormen de 
samenleving van de toekomst. Door nu te investeren in goed onderwijs en een veilige omgeving om in op 
te groeien, bieden wij de volgende generatie de kansen die zij verdienen.  Een basisschool is aanwezig in 
de dorpen waar voldoende leerlingen zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Waar 
mogelijk zijn dat brede scholen waarin naast het basisonderwijs verschillende activiteiten onder één dak 
zijn gebracht. Hierbij denken wij aan kinderdagverblijven,  buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en 
wellicht faciliteiten voor een bescheiden bibliotheek of een voorziening voor sport en bewegen. Binnen 
ons vermogen willen we zorgen dat kinderen een veilige en beschermde omgeving hebben om in op te 
groeien. 

Aanpak 

Ouders die moeite hebben met de opvoeding, moeten op steun kunnen rekenen van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). Het effect van het CJG moet zijn dat gezinnen sneller worden geholpen, meer 
vertrouwen krijgen in hun eigen kracht en uiteindelijk met minder vragen komen bij de Jeugdzorg. Het 
CDA ziet het lokale jeugdbeleid als startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de 
toekomst. Er moet volop worden samengewerkt met de onderwijsinstellingen binnen onze regio. Vroeg 
ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij onze  keuze: VOORZORG boven NAZORG. Met de 
overheveling van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente, krijgen de gemeenten de mogelijkheid 
om preventie en eigenkracht te versterken ten koste van de zwaardere (dure) zorg. Daarbij is CDA 
Drechterland van mening lokaal uit te voeren wat lokaal kan, en regionaal wat regionaal moet. Huidige 
jeugdzorgaanbieders zullen ook in de komende jaren van groot belang zijn, maar zij zullen ook moeten 
inspelen op kostenreductie door slimme oplossingen. 

De moeilijke economische situatie en ruime arbeidsmarkt verkleinen de kansen voor schoolverlaters en  
afgestudeerden. Er is dus extra aandacht nodig voor deze jongeren tussen de 18 en 27 jaar, om te 
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voorkomen dat zij aan de kant komen te staan. Het CDA vindt dat de gemeente in nauwe samenwerking 
met de zes andere gemeenten in West-Friesland verantwoordelijkheid moet nemen en hiervoor samen met 
het bedrijfsleven aan oplossingen moet werken. Ook dreigen gezinnen in financiële problemen te komen 
door de economische recessie die vooral in de bouw tot werkloosheid leidt. Een kwalitatief goede 
schuldhulpverlening kan hier ondersteuning bieden en mogelijk voorkomen dat mensen echt in de 
problemen komen.  

Het CDA heeft al jaren het initiatief genomen voor een actief beleid met betrekking tot het voorkomen 
van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren. Wij vinden het belangrijk dat dit probleem hoog op de agenda 
blijft staan. Preventie en voorlichting op basisscholen en voortgezet onderwijs is hierbij onontbeerlijk. 
Daarnaast is het van groot belang om in gesprek te blijven met ouders van opgroeiende kinderen.  

Onze inzet 

x CDA Drechterland wil een actieve rol van scholen in hun maatschappelijke omgeving; zij zijn meer 
dan alleen maar leerinstellingen. Goede voorzieningen van voor- en naschoolse opvang zijn een pre.  

 
x Handhaven van de huidige opheffingsnorm voor het basisonderwijs in de hele gemeente.  
 
x Actief stimuleren van het aanbod van stageplaatsen op alle niveaus door gemeente en bedrijven, ook 

in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
x Blijvend investeren in de verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen. 
 
x Streng toezien op gemeentelijk alcoholbeleid. 
 
x Stimuleren dat het uitgaansleven vroeger begint en eerder eindigt.  
 
x Krachtig blijven toezien op schoolverzuim en geen kinderen van school zonder diploma. 
 
x CDA Drechterland wil dat de gemeente per situatie maatwerk levert bij de gezinnen die niet zonder 

ondersteuning kunnen. Het algemene jeugdbeleid moet gebaseerd zijn op vertrouwen in ouders.  
 
x Kinderen van wie de ouders niet de financiële mogelijkheden hebben om het lidmaatschap van een 

vereniging of sportclub te betalen mogen niet buitengesloten worden. 

 

4. Ouderenbeleid  
Voor het CDA Drechterland telt ieder mens. Hoewel mensen verschillen in hun gaven en talenten, komen 
mensen pas volledig tot hun recht in relaties met anderen. Jongeren, maar ook ouderen hebben kansen en 
ontplooiingsmogelijkheden nodig. Belemmerende factoren moeten worden weggenomen. Senioren 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeenschap. Senioren die dat kunnen en willen, blijven 
hun kennis en ervaring inzetten voor de samenleving op bijvoorbeeld scholen en bij verenigingen, maar 
ook als mantelzorger binnen  gezin, familie of buurt.  
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Aanpak 

Senioren hebben een leven lang gewerkt om onze samenleving met al zijn voorzieningen op te bouwen en 
in stand te houden, en zij verdienen dus een goede oude dag. Daarvoor is een goed samenhangend 
seniorenbeleid nodig, met aandacht voor wonen, vervoer, en zorg. Het CDA Drechterland heeft zich de 
afgelopen jaren ingezet om dit beleid van de grond te krijgen. Nu dient het beleid te worden voortgezet en 
verder te worden uitgebouwd op toekomstige vraagstukken.  Omdat sociale contacten voor alle groepen 
in de samenleving van belang zijn, wil het CDA Drechterland bevorderen dat senioren  zo lang mogelijk 
in hun vertrouwde omgeving en zelfstandig kunnen blijven wonen. Om mensen daarbij te ondersteunen,, 
kunnen zij een beroep doen op de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WMO kan er mede 
toe bijdragen dat mensen met een beperking langer kunnen meedoen in onze samenleving, want  
vereenzaming en verwaarlozing van senioren moet voorkomen worden. 

Een toekomst waarin een groter beroep zal worden gedaan op actief burgerschap en samen redzaamheid. 
Samenleven betekent omzien naar elkaar. Goede burenzorg en oog hebben voor elkaar worden nogal eens 
ondergesneeuwd door individualisering en de groeiende regelgeving van de landelijke overheid. Juist de 
sterke samenhang die er al is in de kernen van onze gemeente verdient stimulering en ondersteuning, 
omdat het vooral voor ouderen van belang is om in de eigen kern te kunnen blijven wonen en leven. 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de overheveling van rijkstaken naar de gemeente. Zorgtaken 
die nu nog onder de AWBZ vallen, zijn straks ondergebracht bij de gemeente onder de noemer van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij zijn van mening, dat een sociaal wijkteam binnen onze 
gemeente de spil moet zijn binnen deze nieuwe zorgverlening. Belangrijk daarbij is om de buurtkracht te 
bundelen met de professionele hulp. Belangrijkste rol voor de gemeente is om de regie te voeren tussen 
inwoners van de kernen en de professionele zorgverleners. Hiervoor is samenwerking met kinderen van 
de senioren, buren, vrienden, medewerkers van woningcorporaties, thuiszorg, maatschappelijk werk, 
politie en woonzorgcentra erg belangrijk.  

Onze Inzet 

x Seniorenbeleid onderbrengen bij één portefeuillehouder. 

x Voldoende woningen die geschikt zijn voor deze doelgroep. 

x In elke kern een dorpshuis of ontmoetingsplek waar ouderen elkaar kunnen treffen, en waar  zij 
gezamenlijk activiteiten kunnen ontplooien.  

x Ontwikkelen van beleid gericht op eenzaamheidspreventie. 

x Aandacht houden voor goede thuiszorg en ondersteuning van de WMO adviesraad. 

x Versterken van welzijnsvoorzieningen in de woonzorgcentra. 

x Instandhouden van Tafeltje-Dekje service. 

x Aandacht voor voldoende handen aan het bed. 

x Mobiliteit via buurtbus of OV-taxi 

x Actief stimuleren van goede burenzorg 

x Vormen van een sociaal wijkteam dat in alle kernen actief is voor de inwoners van die kernen. 
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5. Toerisme en recreatie 
Naast wonen en werken is het ook belangrijk om dicht bij huis te kunnen recreëren. Drechterland 
kenmerkt zich als een groen landelijk gebied met veel vaarwegen, fiets- en wandelpaden. Daarnaast ligt 
het centraal tussen historische steden als Hoorn, Medemblik en Enkhuizen, en aan het Markermeer waar 
verschillende watersportactiviteiten mogelijk zijn. Genoeg redenen om te recreëren in de buurt van de 
eigen woonomgeving. Maar ook een mooi gebied voor (dag)toerisme. 

Aanpak 

We zien een toenemende vraag van burgers naar recreatie, en dit vraagt om een andere houding en een 
nieuwe invulling van het landelijk gebied. De toeristische sector kan een grotere economische speler 
worden in ons gebied. Met oog voor de toeristische kwaliteiten van het landschap en aandacht voor de 
landschappelijke inpassing van land en tuinbouwbedrijven, vraagt dat van de gemeente maatwerk in de 
bestemmingsplannen. Dit vereist een zorgvuldige afweging van de verschillende en soms tegenstrijdige 
belangen van natuur, agrarische- en toeristische sector en veiligheid. Het CDA Drechterland wil een 
betere samenwerking tussen de verscheidene sectoren stimuleren, zodat een optimale balans ontstaat 
tussen bedrijvigheid en recreatie en toerisme.  

Om aantrekkelijk te zijn en te blijven moet onze leefomgeving goed worden beheerd. Nieuwe plannen of 
aanpassingen van de huidige situatie moeten worden getoetst op kwaliteit, duurzaamheid en diversiteit 
van aanbod. Bij aanleg van nieuwe natuur is toegankelijkheid een voorwaarde. 

Daar waar mogelijk en financieel haalbaar, is het CDA Drechterland voorstander van het uitbreiden van 
het aantal recreatieve fiets- en wandelpaden en het aanleggen van parkjes en speelplekken, zoals het 
onlangs gerealiseerde nieuwe recreatiegebied Drachterveld. Ook is het CDA Drechterland voorstander 
van het beter benutten van de dijk langs het Markermeer als recreatief element door het plaatsen van 
bankjes en het verbeteren van voorzieningen (zoals parkeren) langs de dijk. Het CDA is verder tegen het 
bouwen van woningen en de aanleg van een windpark langs de kust in het Markermeer. 

Onze inzet 

x Behouden en vergroten van toegankelijkheid van natuurgebieden voor recreatie. 

x Uitbreiden van het aantal recreatieve fiets- en wandelpaden en verbeteren van doorvaarbaarheid van 
vaarwegen.  

x Verbeteren van het investeringsklimaat voor toeristisch-recreatieve ondernemers door het creëren van 
extra mogelijkheden in bestemmingsplannen.  

x Verder ontwikkelen van (aanleg)mogelijkheden voor watergebonden activiteiten. 

x Verbeteren van de bereikbaarheid van bestaande parkeerterreinen langs het Markermeer voor 
kustrecreatie en waar mogelijk uitbreiden van parkeerterreinen voor auto en fiets. 

x Geen woningbouw en aanleg van windpark langs de kust in het Markermeer. 
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6. Landbouw 
Het CDA vindt de agrarische sector van groot belang voor onze gemeente. Het grootste deel van het 
grondgebied in onze gemeente is immers land- en tuinbouwgebied. Ondernemers uit de agrarische sector 
hebben hier hun bedrijf met bolbloemen, bloembollenteelt en -verwerking, veehouderij, fruitteelt en 
vollegronds groente. 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. 
De sector is belangrijk voor de economie in Drechterland maar ook voor het leefbaar houden van het 
platteland en de zorg voor instandhouding van het gevarieerde landschap.  

Aanpak 

Om economisch rendabel te blijven kan schaalvergroting nodig zijn. Dit betekent minder agrariërs, maar 
grotere percelen en grotere bedrijfsgebouwen. Hiervoor moeten investeringen gedaan worden en 
vergunningen afgegeven. Het CDA wil schaalvergroting niet in de weg staan en vindt dat de sector 
voldoende ontwikkelings- en bouwmogelijkheden moet behouden. Verder moet bij de - zo mogelijk 
snelle - vergunningverlening geen strikter regime gehanteerd worden dan bij de provincie of een andere 
overheid. Ook verbreding van de landbouw behoort tot de mogelijkheden: recreatie, toerisme, 
zorgboerderij en huisverkoop, maar ook productie van duurzame energie dient gefaciliteerd en 
gestimuleerd te worden. We zijn voorstander van een goede samenwerking met de brancheverenigingen,  
waaronder de LTO, omdat dit ook goed is voor het verbreden van het draagvlak. Wanneer voor het 
uitvoeren van het werk buitenlandse werknemers nodig zijn, moet daarvoor passende woonruimte 
beschikbaar zijn. Het CDA vindt dat dit het beste samen met en onder verantwoordelijkheid van de 
betreffende werkgevers gedaan kan worden. 

 
Onze inzet 

x Ruimte houden voor de agrarische ontwikkelingen, schaalvergroting, verduurzaming en energie 
producerende installaties. De gemeente stelt hierbij geen strengere eisen dan de provincie.  

x Faciliteren als agrariërs nevenactiviteiten willen ontplooien.  

x Stimuleren dat streekgebonden / biologisch geteelde producten vers bij de boer gekocht kunnen 
worden, bijvoorbeeld in een stalletje aan de weg.  

x De agrarische ondernemer zorgt zo nodig zelf voor adequate huisvesting voor zijn 
seizoenwerknemers. 

 

7. Openbare ruimte 
Onze ideale gemeente is schoon, heel en veilig. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het op peil houden 
van de openbare ruimte; het groen, de trottoirs, de fietspaden, de rijwegen, de riolering, de civiele 
kunstwerken (bruggen, duikers en dergelijke) en de openbare verlichting. 

Het wegennet is nog niet overal in goede staat. Niet alle wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud 
van de gemeente. De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
zijn ook eigenaar en beheerder van enkele wegen in onze gemeente. 
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Water wordt van groot belang. Het afkoppelen van de lozing van regenwater op de riolering en een 
duurzaam beheer van het oppervlaktewater zijn speerpunten bij het watermanagement in stedelijk gebied. 
Door onder meer deze aspecten te verbeteren kunnen op meerdere vlakken kosten worden bespaard, 
hetgeen uiteindelijk resulteert in lagere heffingen. Voorbeelden hiervan zijn het onnodige zuiverings-
proces van schoon water bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het lozen van vuilwater op het 
oppervlaktewater.    

Aanpak 

Op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte moet niet ‘willekeurig’ worden bezuinigd. Wel 
moeten de (onderhouds)middelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. Traditionele 
uitvoering moet daar waar mogelijk worden vervangen door innovatieve methodes. CDA Drechterland 
heeft het meedenken en meedoen van de inwoners daarvoor hoog op de verlanglijst staan. Het maken van 
een maatplan voor de wijken en kernen voor bijvoorbeeld het klein en regulier onderhoud van openbaar 
groen en het bestrijden van verrommeling is daarin het speerpunt. 

Bij groot onderhoud en of vervanging moet worden bezien wat de functionaliteit is en of ‘werk met werk’ 
kan worden gemaakt. Bij vervanging of herinrichting van wegen indien mogelijk en noodzakelijk ook de 
riolering, het groen en de openbare verlichting betrekken. De overlast voor de omwonenden moet zo tot 
een minimum worden beperkt. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte moet op een betaalbare, 
duurzame, veilige en effectieve manier plaatsvinden. 

CDA Drechterland is voorstander van het overnemen van de wegen van het hoogheemraadschap, maar 
niet tegen iedere prijs. De wegen moeten minimaal eerst op een goed (onderhouds)niveau worden 
gebracht en volgens de huidige richtlijnen zijn ingericht, voordat overdracht kan plaatsvinden. 

Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dient een gemeentelijk waterplan te 
worden opgesteld, waarin tenminste het afkoppelen van de afvoer van regenwater en de overdracht van 
het beheer en onderhoud van het oppervlakte water naar het waterschap worden geregeld.  

Onze inzet 

x Betrekken van inwoners bij wijkgerichte aanpak van beheer en klein onderhoud. 

x Integrale aanpak en uitvoering van beheer en onderhoud openbare ruimte. 

x Wanneer een object in de openbare ruimte niet meer functioneel is en toe is aan groot onderhoud, 
deze verwijderen in plaats van vervangen. 

x Overname van wegen van het hoogheemraadschap nadat deze op een goed onderhoudsniveau zijn. 

x Opstellen van een gemeentelijk waterplan. 
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8. Duurzame gemeente 
Het CDA gaat voor groei die duurzaam en innovatief is. Wij streven naar een balans tussen mens, milieu 
en economie om de wereld goed achter te laten voor onze kinderen. Het CDA wil daarom toe naar een 
kringloopeconomie, waarin grondstoffen worden hergebruikt in plaats van opgemaakt, zoals we nu doen.  
Ons ideaal is om lokaal zelfvoorzienend te zijn voor onze energiebehoefte en deze op te wekken uit 
duurzame bronnen. In het belang van onze kinderen en kleinkinderen moet de afhankelijkheid van eindige 
bronnen stoppen en het gebruik van schonere energiebronnen bevorderd worden. 
 
Aanpak 

Het CDA vindt dat de gemeente rond duurzaamheid een eigen verantwoordelijkheid heeft. De gemeente 
heeft een voorbeeldfunctie. In dat kader meet zij, samen met 201 andere gemeenten, elke twee jaar de 
duurzaamheid. Drechterland is in de afgelopen twee jaar gestegen van plaats 154 naar plaats 83 
(december 2012).  
De gemeente moet haar eigen inwoners voorlichten over de mogelijkheden en het belang van duurzame 
maatregelen. Voorlichten, bijvoorbeeld door burgers en bedrijven in contact te brengen met experts op het 
gebied van LED verlichting. Daarbij willen wij extra focus op die projecten en initiatieven die naast 
milieuwinst ook financiële winst opleveren, m.a.w. waar ecologie en economie samenvallen.  
Tenslotte moet de gemeente duurzaamheidsinitiatieven faciliteren. Indien nodig zal zij ook regulerend en  
handhavend optreden.  
Het CDA wil benadrukken dat duurzaamheid een verantwoordelijkheid is voor ons allen. Wij vinden het 
zeer positief dat dit besef ook zichtbaar is bij veel burgers in onze gemeente. Zie bijvoorbeeld de toename 
van zonnepanelen. De gemeente mag iedereen erop wijzen dat een goed leefmilieu nu en in de toekomst 
begint bij onszelf. 

Onze inzet 

x Bij het opstellen van gemeentelijke plannen moet altijd nagedacht worden over duurzaamheid.  

x Faciliteren van initiatiefnemers voor grote en kleine duurzame energieprojecten. 

x Gemeentelijke voorlichting over de mogelijkheden van energieneutraal of energiepassief wonen. 
Actief onder de aandacht brengen van duurzaamheidsinitiatieven (bijvoorbeeld collectief 
zonnepanelen inkopen en plaatsen). 

x Stimuleren van energieneutraal of energiepassief wonen bij nieuwbouw en grootschalige verbouw. 

x Meer info over onze duurzaamheid en de gemeente Drechterland op www.millenniumgemeente.nl  
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9. Gemeentefinanciën 
Het belangrijkste recht van de straks nieuw gekozen raad is het budgetrecht. De raad bepaalt hoeveel en 
waarvoor het gemeentelijke budget kan worden besteed. Het college voert vervolgens deze beslissingen 
uit en de raad controleert of dit conform haar wensen is gedaan.  

Aanpak  

Voor het CDA is het belangrijk dat de financiën van de gemeente op orde zijn. Dat wil zeggen, dat er een 
sluitende begroting moet zijn. Structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten. De totale 
gemeentelijke belastingdruk moet gekoppeld worden aan de gemiddelde koopkrachtontwikkeling in de 
gemeente. Uitgangspunt is dat nieuwe taken, bijvoorbeeld Participatiewet, Jeugdzorg, AWBZ/WMO en 
Passend Onderwijs, worden bekostigd uit de daarbij behorende toegekende rijksbudgetten. Jaarlijks moet 
kritisch worden bekeken of deze budgetten opnieuw dan wel gewijzigd in de nieuwe begroting moeten 
worden opgenomen.  Het CDA stelt zich op het standpunt dat boekwaarden van gronden reëel moeten 
worden gewaardeerd conform de wettelijke regels. In deze economisch magere tijden moeten we soms 
ons verlies nemen, en moet de grondprijs jaarlijks kritisch worden bekeken.  
Om een globaal inzicht te krijgen in hoe de gemeente er financieel voorstaat, dient periodiek een 
zogenaamde ‘stressmeting’ te worden uitgevoerd. Deze meting maakt inzichtelijk op welke punten de 
gemeente er goed voorstaat en waar de gemeente zorgen heeft of risico’s loopt. Wij zijn er van overtuigd 
dat de ambtelijke fusie met Enkhuizen en Stede Broec  zal leiden tot een efficiency- en effectiviteitsslag 
met de daarbij horende financiële voordelen. 

Onze inzet 

x Maken van een realistische gemeentebegroting die past in het tijdsbeeld waarin wij werken en leven. 
  

x Periodiek inzicht geven in het verloop van algemene reserves en voorzieningen. 
 

x Realistisch opbouwen van voorzieningen. 
 

x Zorgen voor een gezonde verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen. 
 

x Voorkomen van ‘open eind’ project financiering. 
 

x Zorgen voor kostendekkende tarieven voor diensten aan burgers. 
 

x Jaarlijks inzichtelijk maken dat de ambtelijke fusie in SED verband ook die meerwaarde genereert die 
wij vooraf onontbeerlijk vonden voor een dergelijk traject.  
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Overtuigd? Tot slot iets over het CDA Drechterland 
 

CDA Drechterland is een moderne volkspartij. Voor het CDA Drechterland staat de betrokkenheid van 
mensen bij hun gemeente, hun gezin, hun school, hun wijk, hun bedrijf, hun vereniging centraal. Dit 
vormt het draagvlak en de daadkracht van de gemeente en de gemeenschap. Als partij onttrekken wij ons 
aan het positioneren op links of rechts, en nemen we een geheel eigen plaats in op sociaal-economisch 
gebied: degelijk als het gaat om geld en het aanspreken op normen en waarden. 

Politiek geen doel op zich 

CDA Drechterland wil op een open, eerlijke, degelijke en betrouwbare manier een politieke partner zijn 
die nieuwe wegen inslaat, en waar altijd kernwaarden ten grondslag liggen aan denken en doen. Politiek is 
voor het CDA Drechterland geen doel op zich, maar een manier om zaken in de samenleving 
bespreekbaar te maken en tot stand te brengen. 

CDA Drechterland heeft een duidelijke visie over onze toekomst, maar die dwingen we niet af door aan 
voorgenomen standpunten vast te houden. Besluiten die op breed gedragen steun in de gemeente kunnen 
rekenen, zijn duurzamer dan die met een smalle basis. Wel is het van belang dat besluiten, op alle punten 
die daarop betrekking hebben, worden gewogen en beoordeeld. Daarom vinden we samenwerken zo 
belangrijk. Niet het eigen belang staat voorop, maar het belang van de gemeente en haar gemeenschap! 

CDA Drechterland staat voor een gezonde en leefbare gemeente, waar we met en voor elkaar klaar staan. 

Om onze actiepunten uit te kunnen voeren staan de volgende personen voor u klaar om in de raad en het 
bestuur het CDA programma uit te dragen  

Hoogkarspel 
Dirk te Grotenhuis 
Gerard Lakeman 
Aad Molenaar 
Jan Klein Swormink 
Marcel Koomen 
Sjaak Laan 
Mark Homan 
Ellen Ettema 
Karin Brieffies 
 

Westwoud 
Jeroen van der Putten 
Thaam Wijnker 
 
Wijdenes/Oosterleek 
Margriet Boon-Visser 
Henk Wessels 
 

Oosterblokker 
Marleen de Rond-Schouten 
Wim Neefjes 
Ton Portegies 
 

Venhuizen/Hem 
Jos Sjerps 
Dick Honing 
Wessel Groot 

Schellinkhout 
Jaap Visser 

 

  
 

 


