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Wonen 
 

1. Betaalbaar wonen voor starters en senioren! 
Iedereen heeft recht op een (betaalbare) woning. De nood is hoog! Wij zijn voor bouwen in de 
Lange Weeren, de bouw van het nieuwe woon-zorgcomplex de Meermin en woningen 
bouwen op alle plekken waar dat kan. Wij staan voor een transparant en betrouwbaar bestuur 
zonder politiek gekonkel, zodat woningzoekenden daar niet langer de dupe van zijn.  
 

2. De dijk van Volendam en het hart van Edam net zo mooi als het 
Zuideinde! 

We zijn trots op de kwaliteit van het Zuideinde. De dijk van Volendam en het centrum van 
Edam moeten net zo mooi worden! Voor onze inwoners én alle bezoekers die naar onze 
gemeente komen. Wij willen sfeer creëren op alle delen van de dijk, om de drukte te spreiden 
en de beleving te vergroten. 

 

Ondernemerschap 
3. Trots op onze ondernemers! 

Winkeleigenaren, horecaondernemers, agrariërs en alle andere ondernemers hebben een 
spannende tijd achter de rug. Wij zijn trots op het doorzettingsvermogen en alle initiatieven 
die zijn getoond om deze tijd door te komen. Daarom zetten wij ons in voor een goede 
economische toekomst. Juist nu moeten we er voor hen zijn: meedenken over initiatieven, 
zoeken naar mogelijkheden en steunen waar nodig.  

4. Ruimte om te ondernemen:  
ook voor de jonge ondernemers van de toekomst! 

Wij zijn vóór het bedrijventerrein in de Purmer. Dit is dé locatie voor onze huidige en nieuwe 
ondernemers om te groeien, én om de jongeren een kans te kunnen geven om een bedrijf te 
kunnen starten. Zij zijn onze toekomst en mogen niet vergeten worden!  

5. Investeren in goed (technisch) onderwijs & moderne 
schoolgebouwen! 

Het onderwijs bepaalt de kwaliteit van de samenleving. Onze docenten moeten les kunnen 
geven in moderne schoolgebouwen die klaar zijn voor een technologische toekomst. Wij 
zetten ons in voor de broodnodige aansluiting tussen (technisch) onderwijs, leerlingen en 
bedrijven om klaar te zijn voor de toekomst. 
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Jong en oud 
 

6. Kinderen veilig en gezond laten opgroeien! 
We willen dat ieder kind in onze gemeente de kans krijgt om veilig en gezond op te groeien. 
Geef alle kinderen de juiste begeleiding; of het nu gaat om veilige speelplekken, hulp bij 
opvoeding, voldoende (sport) activiteiten voor iedere leeftijd, of hulp en ondersteuning bij 
gezinnen die niet rond kunnen komen, ieder kind verdient het om te kunnen sporten en 
spelen, ook als de ouders dit zelf niet kunnen betalen. 
 

7. Investeren in onze senioren: voor vitaal oud worden!  
Geen enkele partij zet zich zo in voor de senioren als het CDA. De ouderen van nu staan 
midden in onze samenleving en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Woningen waarin 
je oud kan worden, (sport)activiteiten waarmee je fit blijft en goede zorg die je gezond houdt: 
daar willen wij voor vechten, zodat iedereen vitaal oud kan worden! 
 

8. Voor nog meer Olympische toppers in onze gemeente! 
Wij investeren in voldoende sportmogelijkheden, ondersteunen sportinitiatieven en helpen 
verenigingen om nog meer sporttoppers op te leiden. Wij zijn trots op onze vele verenigingen 
en alle talenten die daaruit voortkomen. Van voetbal tot schaken en van turnen tot tafeltennis: 
sporten werkt ontspannend en is belangrijk voor de gezondheid van jong en oud.  
 

 

Samen Leven 
 

9. Voor behoud van tradities en versterking van cultuur en 
evenementen! 

Onze eigen cultuur met gezellige evenementen en tradities maken het leven leuk! Het zit in 
ons DNA, we hebben dit nodig. Samen plezier maken helpt ons om verdeeldheid en 
onenigheid te overwinnen. Wij willen er alles aan doen om onze cultuur te behouden, te 
versterken en culturele activiteiten/evenementen te faciliteren. Die maken ons ook geliefd bij 
de bezoekers. Juist nu heeft de culturele en toeristische sector perspectief nodig. We maken 
ons daarom hard voor een lokaal herstelplan die voor deze sectoren op de korte en op de 
langere termijn perspectief bieden. 
 

10. Samenwerking, geen verdeeldheid!  
Wij staan voor samenwerking en geen uitsluiting. Het respectvol omgaan en zorgen voor 
elkaar staat bij ons op één! Als betrouwbare, ervaren en stabiele bestuurderspartij in Edam-
Volendam werken wij samen in de gemeenteraad en daarbuiten. We zoeken altijd naar 
oplossingen omdat u hier als inwoner het meeste gebaat bij bent. 
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Maar liefst 19 kandidaten staan op de verkiezingslijst van het CDA Edam-Volendam. Een mix 
van jonge en ervaren kandidaten met een verschillende achtergrond en expertise. Mensen uit 
de zorg, het bedrijfsleven, onderwijs, sport en vele vrijwilligers staan op de lijst.  

Naast onze top 10 steunen ervaren CDA’ers als voormalig  gedeputeerde van de Provincie 
Noord-Holland Jaap Bond, regio directeur Zorgcirkel en voormalig wethouder Gina Sombroek 
met een plaats op onze kieslijst. Het CDA is trots dat voormalig Tweede Kamerlid en 
staatssecretaris Mona Keijzer lijstduwer is. 
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INLEIDING 

Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving. Als inwoners van Edam-Volendam zorgen 
we over het algemeen goed voor elkaar, helpen we elkaar en kijken we naar elkaar om. Waar 
mensen desondanks tussen wal en schip dreigen te vallen, is er een belangrijke rol voor de 
gemeente.  

Het CDA gelooft niet in een maakbare samenleving waarbij de overheid alle 
verantwoordelijkheid op zich neemt en een centrale rol vervult in het leven. Maar de 
gemeente is er wel voor iedereen die hulp nodig heeft.  

Wij vinden het van groot belang dat bovengenoemde sociale samenhang in stand blijft.  

De gemeente dient dan ook een luisterend oor te hebben voor signalen vanuit de 
samenleving. Waar kan de gemeente een helpende hand bieden? Het in stand houden en 
versterken van de sociale samenhang in onze gemeente is een belangrijk speerpunt voor het 
CDA.  

Tot slot zijn er de traditionele kerntaken; de gemeente zorgt voor de riolering, het ophalen van 
de vuilnis, het onderhoud van de wegen en openbare ruimte, enz. De kerntaken dienen 
volgens het CDA uitgevoerd te worden met als doelstelling een goed kwaliteitsniveau op korte 
en lange termijn te realiseren en in stand te houden. 

Het CDA werkt altijd vanuit haar vier uitgangspunten, te weten: 

Solidariteit: er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet 
alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de 
basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De 
menselijke maat mag daarbij niet uit het oog worden verloren. 

Publieke gerechtigheid: een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen 
zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig en gestelde 
regels worden voor iedereen op dezelfde wijze toegepast. De overheid moet zorgen voor 
mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

Rentmeesterschap; We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te 
leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang 
en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om 
een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig. 

Gespreide verantwoordelijkheid; de overheid geeft al die mensen en organisaties het 
vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen 
om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en 
wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld 
moeten worden. 
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Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeentelijke visie over wonen, werken, ondernemen en 
recreëren door haar inwoners breed wordt gedragen. Deze visie moet in ieder geval bekend 
zijn bij iedereen in het gemeentelijk openbaar bestuur, die daar vervolgens dan ook naar 
handelt.  
Een breed gedragen visie en een hierop aangepaste houding en gedrag zullen leiden tot een 
modern en klantgericht gemeentebestuur.  
 
Besturen van Edam-Volendam 
Het CDA wil dat de inwoners en belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium worden 
betrokken bij voorstellen (bijvoorbeeld de gewenste aanpassingen in een woonbuurt; de 
ontwikkeling van een visie op een bepaald gebied; het maken van beleid voor een 
maatschappelijk onderwerp) en zal zich ook in de periode 2022-2026 actief blijven opstellen 
om met betrokkenen vroegtijdig in gesprek te gaan. Nieuwe plannen in de gemeente willen 
we zo veel mogelijk samen met de directbetrokkenen uitwerken. Het gaat immers om hún 
woonbuurt, omgeving of maatschappelijk onderwerp. 
 
Het CDA wil dat de gemeente blijft communiceren over de plannen die in ontwikkeling zijn en 
inwoners zo vaak en zo breed mogelijk betrekt bij de plannen. En dat de communicatie op een 
omgevingsbewuste en invoelende manier plaatsvindt. Inwoners zijn soms in het begin 
betrokken, anderen pas als plannen zichtbaar zijn. Dan lijkt het alsof het proces opnieuw 
begint, maar is wel nodig om draagvlak te krijgen voor plannen. Het allerbelangrijkste is dat 
inwoners weten waarover de samenspraak wel of niet gaat, waarbij het ook duidelijk is 
waarom dat zo is. Mensen willen gehoord en serieus worden genomen. 
 
Vertrouwen van inwoners in de gemeente bewerkstelligen 
Alle inwoners van Edam-Volendam, bedrijven en instellingen worden in een vroegtijdig 
stadium betrokken bij besluiten, het is hen van tevoren duidelijk wat de impact van het traject 
is. Wanneer het uiteindelijke besluit anders is dan het traject heeft opgeleverd, kunnen zij 
begrijpen waarom dat zo is.  
 
Jongereninspraak 
Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren participeren en inspraak hebben in de 
gemeentepolitiek. Het kan voor een jongere, zeker als je nog niet mag stemmen, voelen alsof 
de politiek onbereikbaar is en niks voor ze kan betekenen. Andersom zijn jongeren voor de 
politiek een lastig bereikbare doelgroep. Het CDA vindt dat de politiek zich ook in moet zetten 
voor jongerenbelangen en de drempel voor jongeren om naar de politiek te stappen te 
verlagen.  
 
We willen komen tot de vorming van een georganiseerde groep jongeren die zich inzet voor 
jongereninspraak in de politiek. Dit kan verschillende vormen hebben, zoals een jongerenraad 
of jongerenvertegenwoordigers. Gebruik maken van reeds bestaande initiatieven zoals het 
jeugdplatform is hiervoor een kans. Het CDA wil de twee voortgezet onderwijsscholen (Triade 
en Don Bosco College) daarbij een rol geven. Op deze manier kan de politiek luisteren naar de 
wensen van jongeren en zich beter inzetten voor jongeren.  
 
 
 
 
 

LOKALE DEMOCRATIE, GELOOFWAARDIGHEID EN DE ROL VAN DE GEMEENTE 
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Samenwerking met maatschappelijke organisaties 
Maatschappelijke organisaties erkennen en (blijven) betrekken bij de gemeente. 
Maatschappelijke organisaties voegen iets toe aan de gemeente. Of dat nu op het gebied van 
cultuur is, een belangenorganisatie, zorg, welzijn of iets anders. Het CDA herkent in deze 
organisaties haar eigen waarden en het belang van tradities die inwoners samen met die 
organisaties dragen. Het CDA wil dat de gemeente een goede verbinding heeft met 
maatschappelijke organisaties en hun leden. De gemeenteraad heeft als onderdeel van het 
gemeentebestuur hier een belangrijke rol. 
 
Koepel Sociaal Domein 
Het CDA ziet erop toe dat de gemeentelijke organisatie gebruik maakt van de gevraagde en 
ongevraagde adviezen van de koepel Sociaal Domein als vertegenwoordiging van de 
onderliggende adviesraden. De koepel adviseert het college en/of de gemeenteraad gevraagd 
en ongevraagd over de beleidsvoornemens die het sociale domein betreffen en bestaande uit: 
beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid, evenals 
de bijbehorende procedures en regelingen die hierop betrekking hebben. Daarnaast kan de 
koepel het college en/of de gemeenteraad ongevraagd adviseren over signalen uit de 
samenleving. De Koepel Sociaal Domein bestaat samen uit acht vertegenwoordigers van de 
jeugdraad, WMO-raad, Participatieraad en de Seniorenraad. De gemeente (h)erkent de 
betekenis van maatschappelijke organisaties voor de gemeente en verbindt mensen met 
kennis en ervaring over het besturen van deze organisaties met elkaar. De gemeente gaat na 
welke belemmeringen zij weg kan nemen zodat de maatschappelijke organisaties hun 
doelstellingen kunnen waarmaken.  
 
Het gemeentebestuur neemt inwoners serieus 
Het gemeentebestuur is in staat om in de omgeving (wijk/buurt/straat) af te lezen wat wel en 
niet werkt, welke problemen om een aanpak van de gemeente vragen of door de mensen zelf 
kunnen worden of zijn opgelost. De gemeente investeert in een aanpak waarin het 
maatschappelijke initiatieven helpt mogelijk te maken. Bij initiatieven vanuit de samenleving 
verwachten wij dat de gemeente actief meedenkt en nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan 
worden. Zeker waar de gemeente nodig is voor een vergunning, of omdat wijzigingen in het 
beleid of bestemmingsplanningen nodig zijn. 
 
Overbodige of conflicterende wet- en regelgeving terugdringen 
Overbodige of conflicterende wet- en regelgeving willen we zoveel mogelijk voorkomen en 
terugdringen. Bedrijven en inwoners, maar ook instellingen, zoals buurt-, sport- en 
mantelzorgverenigingen kunnen last hebben van overbodige en conflicterende regels. Het 
bemoeilijkt hun functioneren. Overbodige regels zorgen vaak voor een onnodige 
administratieve last, wat bedrijven extra tijd en geld kost en waardoor instellingen soms maar 
geen vergunning, ondersteuning of subsidie meer aanvragen. Conflicterende regels maken 
dat bedrijven, inwoners of instellingen ‘het nooit goed kunnen doen’. Of ze houden zich aan de 
ene regel, maar overtreden daarmee de andere òf andersom. Het CDA wil dat de gemeente 
deze regels schrapt of vereenvoudigt. Het CDA blijft alert op overbodige of conflicterende 
regels en zal hiertoe zelf ook het initiatief nemen in de gemeenteraad. 
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• De sociale infrastructuur in onze gemeente is gelukkig sterk. Dit moeten we koste wat 
het kost in stand houden. Soms ook door terughoudend te zijn als gemeentelijke 
overheid. 

 
• Voorgeschreven termijnen bij het communiceren met de burgers moeten worden 

gerespecteerd. Overschrijding hiervan moet tot het uiterste worden beperkt.  
 

• Regelgeving moet eenduidig en voor iedereen begrijpelijk zijn. Regelmatig toetsen of 
verordeningen nog functioneel en actueel zijn is belangrijk. Verder moet overregulering 
worden voorkomen. Gemeentelijke regelgeving die haar nut heeft verloren, moet 
worden ingetrokken. 

 
• Het CDA wil zich inzetten om het vertrouwen in de overheid te verbeteren door een 

transparant beleid voor te staan. Geen grote, revolutionaire plannen, maar transparant 
beleid op basis van een realistisch programma, gedragen door een breed draagvlak in 
de gemeenteraad. 

 
• Betere samenwerking in de gemeenteraad door instellen van werkgroepen en 

commissies op de belangrijke dossiers. De gemeenteraad is verdeeld in fracties. Dat is 
prima voor wat betreft de politieke verschillen en zal ook zo blijven. Maar het onderling 
samenwerken in de gemeenteraad kan en moet anders, vinden wij. Het is voor de 
meeste politieke partijen niet te doen om alle onderwerpen goed te volgen. Mede 
daardoor is het raadswerk een zware klus er wordt steeds meer gevraagd van de 
raadsleden. De grenzen van wat er wordt gevraagd moeten worden bewaakt. Wij 
vinden het dan ook verstandig dat de nieuwe gemeenteraad overweegt om zich 
bijvoorbeeld te organiseren in werkgroepen of commissies voor wat betreft de 
belangrijke onderwerpen. Onderlinge verschillen in opvattingen kunnen blijven bestaan, 
maar het voorbereidende werk wordt gezamenlijk gedaan in de werkgroep of 
commissie in plaats van binnen elke fractie afzonderlijk. 

 
• Meer aandacht voor het bepalen van een duidelijke doelstelling bij het begin van 

nieuwe initiatieven. De gemeenteraad dient de kaderstelling scherp vast te leggen: wat 
wordt beoogd wat is precies het doel, welk probleem wordt opgelost. 

 
• De gemeenteraad blijft investeren in meer contacten met onze inwoners (“met de rug 

naar het Stadskantoor”). Iedere werkgroep van de raad organiseert bijvoorbeeld een 
aantal keer per jaar een bijeenkomst over een actueel thema. Het CDA zal daarnaast 
periodiek een spreekuur voor inwoners tijdens het fractieoverleg organiseren. 

 
• Het CDA beseft als geen ander dat de overheid niet alles kan oplossen en regelen. 
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Sociale infrastructuur in stand houden 
Deze sociale infrastructuur in onze gemeente is gelukkig sterk. Denk aan mantelzorg, 
vrijwilligers in de zorg, vrijwilligers bij gemeente, ondernemingen die verenigingen en 
evenementen sponsoren. Dit moeten we in stand proberen te houden. Risico’s die deze 
structuur bedreigen zijn een snel veranderende samenleving, regelgeving vanuit de overheid 
en tekort aan menskracht.  
 

• Het CDA wil onderzoeken of de gemeente hierin een rol kan spelen door het 
verminderen van administratieve lasten en vereenvoudigen van regelgeving. 

 
Zorg voor elkaar zien wij als onlosmakelijk onderdeel van het leven. Dat doen we onder meer 
binnen de families, met buren, vrienden en kerkelijke instanties. In onze maatschappij zien 
veel mensen dat gelukkig als vanzelfsprekend. Het CDA wil daar recht aan doen en zeker niet 
verstoren wat de eigen omgeving al doet en kan doen. Mensen die toch vastlopen, kunnen 
terecht bij de gemeente.  
We maken ons sterk voor een zorgvuldige indicatie en hulp bij het vormen van een eigen 
netwerk. Zo staan we voor de ontwikkeling van een krachtiger samenleving die zelf of met 
enige begeleiding van de overheid verder komt. 
 
Jeugd 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Zo ook in Edam-Volendam. Gelukkig gaat het met de 
meeste kinderen in onze gemeente goed. Echter, de maatschappij en omgeving waarin 
kinderen opgroeien veranderen op sommige gebieden razend snel. Ook in onze gemeente 
zien we dat terug in bijvoorbeeld de toenemende vraag naar zorg voor kinderen.  
Het CDA is van mening dat de gemeente zich actief moet opstellen om de leefomgeving van 
kinderen zo veilig en stabiel mogelijk te maken. Op sommige gebieden kan de gemeente dit 
direct uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid voor kinderen op de fiets of door 
het leveren van goede jeugdzorg.  
Op andere gebieden kan dit alleen samen met ouders, scholen en maatschappelijke 
instellingen zoals het verenigingsleven. Denk hierbij aan goede voorlichting aan ouders 
rondom thema’s als het gebruik van social media, alcohol- en drugsgebruik, pesten, gezonde 
leefstijl, etc. Preventie, voorlichting, samenwerking èn een lange adem zijn hierbij de 
belangrijkste factoren.  
 
Concrete voorbeelden: 

• Goed binnenklimaat / ventilatie, zeker ook in het corona-tijdperk; 
• Gezonde voeding in en om de school; 
• Verkeersveilige omgeving rondom scholen en woonwijken; 
• Voorlichting richting de ouders en verzorgers. 

 
Jeugdzorg 
Het CDA wil dat kinderen veilig en gezond opgroeien in Edam-Volendam. We willen dat ieder 
kind in onze gemeente een kans krijgt om tot zijn of haar recht te komen en zich te kunnen 
ontplooien. Soms is hier tijdelijk hulp en ondersteuning bij nodig in de vorm van jeugdzorg. 
We willen hulp bieden met als doel dat deze kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige 
volwassenen en dat de gemeente als geheel er beter van wordt.  
 
 
 

ZORG GOED VOOR ELKAAR! 



 
 

      

 

 

11 CDA EDAM-VOLENDAM-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

HET GAAT NIET OM WAT JE ROEPT, MAAR WAT JE DOET. 

 
 
 
 
 
Bij de zorg voor kinderen moet de belangrijkste inzet gericht zijn op vroegtijdige signalering 
van belemmeringen in de ontwikkeling. Door in een vroeg stadium de juiste ondersteuning te 
bieden kunnen grote problemen in de verdere ontwikkeling worden voorkomen. Op het 
moment dat er hulp nodig is vindt het CDA het belangrijk dat er samenhangende hulp 
geboden wordt.  
 
Gezin, jeugdhulpverlening, onderwijs, welzijnswerk en vrijetijdsbesteding, op alle 
leefdomeinen moet worden gewerkt aan hetzelfde doel. Hierbij staat de 
ondersteuningsbehoefte van het gezin centraal. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de 
peuteropvang moeten goed in staat zijn om eventuele belemmeringen in de ontwikkeling in 
een vroeg stadium te signaleren en spelen hier een belangrijke rol in. Belangrijk bij het 
inzetten van ondersteuning is dat niet de taken en verantwoordelijkheden worden 
overgenomen van het gezin, maar dat het gezin zodanig wordt ondersteund dat men weer 
vertrouwen krijgt en van daaruit zelf werkt aan het oplossen van de problemen. 
 
Belangrijke normen en waarden worden behalve in het gezin ook op school aangeleerd. 
Daarnaast is school ook de plek waar belemmeringen in de ontwikkelingen vroegtijdig 
worden gesignaleerd. Behalve een vindplaats, zou de school ook een werkplaats moeten zijn 
voor jeugdhulpverlening.  
 
Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en instellingen voor 
jeugdhulpverlening. De gemeente moet daar als opdrachtgever op sturen.  
Schoolmaatschappelijk werk en de praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisartsen, vormen 
belangrijke schakels in het vroegtijdig signaleren en het bieden van laagdrempelige hulp. Dit 
moeten we niet alleen koesteren, dat moeten we versterken.  
 
Ook in het speciaal (basis)onderwijs is de beschikbaarheid van jeugdhulpverlening een 
voorwaarde voor een goede begeleiding. Het CDA is er voorstander van dat in het onderwijs 
jeugdhulpverlening in de vorm van personen aanwezig is om hulp te bieden aan kinderen en 
gezinnen. Alleen op die manier kan er werkelijk worden gewerkt aan één plan voor één gezin. 
  
Het CDA wil organisaties zoals Buurtgezinnen introduceren in onze gemeente en 
ondersteunen. Buurtgezinnen organiseren een vorm van vrijwillige opvoedondersteuning die 
door steungezinnen wordt gegeven aan overbelaste gezinnen uit de buurt. Hiermee kunnen 
we ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond op kunnen groeien in hun eigen gezin. 
 
Kinderen die in armoede opgroeien krijgen te maken met uitsluiting en schaamte, omdat ze 
niet overal aan mee kunnen doen, niet mee kunnen op schoolreisje of een feestje moeten 
afzeggen omdat ze geen cadeautje kunnen betalen. Het CDA zet zich ervoor in om dit tegen 
te gaan.  
 
Het breed sociaal loket (BSL), scholen en huisartsen hebben een belangrijke rol bij het 
signaleren hiervan, de gemeente zorgt voor passende ondersteuning zodat kinderen mee 
blijven doen en zich verder kunnen ontwikkelen. 
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Continueren Programma LEF 
Uiteraard ziet het CDA meer kansen en zal onverminderd blijven investeren in het programma 
LEF. Programma LEF bestaat sinds 2018. Geïnspireerd op het IJslandse model heeft de 
gemeente de ambitie om het middelengebruik onder de jongeren te verminderen. Dit doen 
we niet alleen, maar iedereen speelt hierin een rol in het tot stand laten komen van een 
omgeving waar onze jeugd gezond kan opgroeien. Activiteiten op het gebied van sport, spel, 
muziek, kunst en cultuur worden door de gemeente in samenwerking met verenigingen, 
clubs, Sportkoepel en CBW georganiseerd en gefaciliteerd. LEF is geen statisch programma. 
Bij het ombuigen van gewoontes (zoals bijvoorbeeld drankgebruik op jonge leeftijd) is een 
lange adem heel belangrijk.  
 
Iets wat al generaties duurt is immers niet in enkele jaren terug te draaien of om te buigen. Dit 
betekent ook een verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen dat de voortgang en 
de resultaten regelmatig worden beoordeeld en geëvalueerd. 
 
Zorg voor ouderen 
Naast de directe impact op de gezondheid van mensen, heeft Covid-19 ons ook 
geconfronteerd met achterstanden en problemen in onze samenleving die ineens heel 
duidelijk of uitvergroot werden. Eenzaamheid van ouderen is één van deze punten. Het CDA 
zet zich in voor ontmoetingsplekken voor senioren in samenwerking met de Koepel Sociaal 
Domein.  
 
Dat geldt ook voor ouderenhuisvesting in combinatie met zorg. Een belangrijk uitgangspunt 
hierbij is dat onze oudere inwoners over het algemeen willen blijven wonen in het dorp of in 
de stad waar ze zijn geworteld. Ook dit is een belangrijk voorbeeld van de sociale samenhang, 
want vrijwilligerswerk, mantelzorg en familiebanden gaan vaak hand in hand. 
 

• Het CDA zet zich in om, in samenwerking met zorgaanbieders, te komen tot een nieuwe 
huisvesting voor ouderen op de locatie van de Meermin in Edam. 

 
Het CDA is trots op de vorderingen rondom de locatie St. Maria Goretti. In de periode 2022-
2026 zullen hier broodnodige woningen worden gerealiseerd die bij uitstek ook geschikt zijn 
voor ouderen, al dan niet in combinatie met zorg. 
 
Programma FEL voor ouderen 
Het enkele jaren geleden succesvol gestarte programma LEF voor jongeren tot 18 jaar met 
allerlei ondersteunende activiteiten, is de inspiratiebron voor het idee om een dergelijk 
programma ook voor ouderen te lanceren. Geen LEF maar FEL (Fit en Lenig)! Bij dit 
programma moet gedacht worden aan onderwerpen zoals gezondheid & voeding, sport & 
beweging, vrije tijd, bestrijding eenzaamheid, maar ook aan mobiliteit, huisvesting en 
infrastructuur.  
Volgens het CDA gebeurt er al veel op dit gebied maar toch is het goed om de invloed van de 
toenemende vergrijzing en langer thuis wonen in samenhang te brengen en samen met 
lokale instanties, zoals de Koepel Sociaal Domein, beleid voor te maken.  
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Preventie: een goed en gezond leven 
Een gezond leven in een gezonde gemeenschap. Wie wil dat niet? Een leven in goede 
gezondheid met daarin kunnen doen wat je belangrijk vindt en er kunnen zijn voor anderen. 
Gezondheid is iets waar je aan kunt werken en wat niet alleen te maken heeft met goede zorg. 
Het CDA wil dat de gemeente bijdraagt aan een omgeving waarin dat mogelijk is en 
initiatieven ondersteunt. Het CDA is dan ook voorstander van het promoten van gezonde 
voeding en sporten voor iedereen, maar vooral bij jongeren door onder meer mee te doen met 
JOGG (jongeren op gezond gewicht).  
 
Sport en gezondheidspreventie zijn een gouden koppel. Wij willen bekende sporters inzetten 
als ambassadeur voor een gezonde levensstijl en gaan sportverenigingen meer betrekken bij 
het preventiebeleid. Naast sporten in verenigingsverband zijn er ook veel mensen die buiten 
aan sport doen. Dat willen we stimuleren met een buitenruimte die hiertoe uitnodigt, 
bijvoorbeeld met het uitzetten van hardlooproutes, goede wandelpaden en kleinschalige 
sportvoorzieningen in de openbare ruimte. 
 
Omzien naar elkaar 
Sommige inwoners leven in eenzaamheid. Het CDA wil dat inwoners die (ongewenst) 
eenzaam zijn actief worden geholpen om weer mee te doen in de samenleving.   
Het CDA wil aandacht voor dit probleem en de trend van toenemende eenzaamheid keren. 
Dat geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren. Mensen die zich eenzaam voelen vragen 
vaak niet actief om hulp aan buren, vrienden of familie. Ook komt het voor dat iemands 
omgeving geen hulp kan bieden. Voor het CDA is het onverteerbaar dat mensen hun dagen 
doorbrengen in eenzaamheid. Eenzaamheid ontstaat niet van vandaag op morgen. Er gaat 
heel wat aan vooraf en elk verhaal van iemand die zich eenzaam voelt is anders. Wanneer 
eenzaamheid eenmaal is ontstaan, is het erg moeilijk dat te veranderen, dus we willen zoveel 
mogelijk voorkomen, door: 
 

• Het realiseren van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen; 
• Steun bieden aan initiatieven waar mensen elkaar ontmoeten voordat hun mobiliteit 

afneemt; 
• Het organiseren van maatschappelijke stages en ontmoetingen over de generaties 

heen; 
• Steun voor diverse netwerken die mantelzorgers helpen en helpen met het op peil 

houden van de sociale contacten; 
• 'Expert' vrijwilligers die eenzame mensen onder de mensen brengt. 

 
Het CDA wil dat maatschappelijke organisaties hierbij een helpende hand bieden. De 
gemeente kan hierbij ondersteunen door de signalerende aanpak nog meer te stimuleren 
met een belangrijke rol voor wijkverpleegkundigen, huisartsen en fysiotherapeuten 
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WMO 
Hulp bieden die werkt voor mensen die het nodig hebben.  Mensen die hulp nodig hebben, 
doen dat niet zomaar. Vaak is er een lange weg afgelegd voordat er een vraag bij de gemeente 
komt. Echt helpen betekent dat mensen die geholpen worden zoveel als mogelijk zelf regie 
houden over de hulp en zo snel als mogelijk zonder hulp verder kunnen. Het CDA vindt het 
belangrijk dat wordt aangesloten op het leven dat mensen leiden met hun mogelijkheden, 
inzichten en persoonlijke omgeving (wijk/buurt/gezin).  
 
In alles wat te maken heeft met het organiseren en uitvoeren van hulp wordt gekeken wat het 
effect is voor degene die de hulp krijgt en hoe hij of zij daarmee echt geholpen is. Kwaliteit 
wordt afgemeten aan het uiteindelijke effect. Het CDA wil een gemeente die werkt vanuit de 
persoonlijke kracht van haar inwoners. Waar mogelijk helpt de gemeente bij het ontwikkelen 
van persoonlijke kracht en draagt zij bij aan de omstandigheden waarin dat kan. De gemeente 
biedt hulp die echt helpt. 
 
Participatie 
Het CDA wil dat in onze gemeente niemand er alleen voor hoeft te staan. Inwoners die in 
moeilijke omstandigheden verkeren (bijvoorbeeld geen werk, weinig sociale contacten, 
beperkingen hebben), willen we bijstand bieden. Voor het CDA gaat dat verder dan het 
(tijdelijk) bieden van een inkomen. We willen dat inwoners een perspectief hebben op de 
toekomst en zoveel als mogelijk onder de mensen zijn en een betekenisvolle dag invulling 
hebben. 
Het CDA is kritisch op re-integratie-inspanningen voor mensen in een bijstandspositie. We 
willen dat re-integratie effectiever verloopt en mensen die lang in de bijstand zitten worden 
geholpen. Dat kan door hen andere omgevingen te bieden en daarin vertrouwen en 
enthousiasme op te bouwen om werk te vinden. Een activerend beleid en een enthousiaste 
uitvoering waar iedereen goed in beeld wordt gebracht en niemand wordt afgeschreven, past 
daarbij. Onze burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten leer-werktrajecten 
worden aangeboden die aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. Het doel is het verkrijgen 
van een reguliere baan. Voor diegenen die in de situatie verkeren dat werken (nog) niet 
mogelijk is, willen we werk-fit trajecten aanbieden en dat voor de samenleving waardevol 
vrijwilligerswerk, een werkend perspectief wordt. 
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Veiligheid is een groot goed en we zijn in Edam-Volendam ons er terdege van bewust dat 
veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is en soms dient te worden afgedwongen met regels en 
handhaving van de regels door de gemeente of andere lagen binnen de overheid. 
 
Een ander uitgangspunt op het gebied van veiligheid is dat 100% veiligheid niet bestaat. En 
dat het soms beter is om te streven naar een gerichte inzet van de beperkte middelen die we 
hebben.  
 
Ook hier ziet het CDA graag realistische doelstellingen die gebaseerd zijn op een breed 
draagvlak in de gemeenteraad. Tijdige en heldere communicatie, bijvoorbeeld via de publieke 
omroep L.O.V.E. kan hieraan bijdragen. We hebben dat kunnen zien in 2020 en 2021 ten tijde 
van de corona-maatregelen. 
 
Veiligheid is een zaak van iedereen. Het CDA wil de veiligheidsproblemen in de gemeente 
samen met onze partners (politie, brandweer, maatschappelijke organisaties, bedrijven, 
burgers) aanpakken door preventie, toezicht en handhaving. Voor een echte veilige 
samenleving is meer nodig dan alleen handhaving. Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, 
huiselijk geweld en criminaliteit is samenwerking tussen inwoners, zorg, onderwijs en de 
gemeente essentieel.  
 
Handhaving 
Sinds 2020 is de focus van de gemeentelijke handhavers noodgedwongen op de corona-
problematiek geweest. Wat het CDA betreft gaan onze BOA’s zich weer richten op het 
beteugelen van overlast als gevolg van bijvoorbeeld parkeren of afval op straat, zodra de 
corona-crisis voorbij is. Het CDA vraagt aandacht voor de positie van onze Boa’s, die geen 
gemakkelijke of populaire positie hebben, maar namens ons allemaal wel degelijk belangrijk 
werk doen. Respect voor deze mensen en andere gezagdragers is niet meer dan normaal. 
Gemeentelijke handhavers zijn onze ogen en oren. Zij moeten niet alleen ingezet worden in 
het centrum van Edam en Volendam, maar ook in de dorpskernen. Uiteraard moeten zij 
geprioriteerd werken. Ditzelfde geldt voor de wijkagenten. Wij vinden het belangrijk dat 
handhavers en wijkagenten bekend zijn bij de inwoners en zichtbaar aanwezig zijn in wijk en 
dorpskern. Gemeentelijke handhavers en wijkagenten werken goed samen en versterken 
elkaar. 
 
Bij vandalisme herstelt de gemeente zo snel mogelijk vernielingen in de openbare ruimte. Het 
CDA vindt het belangrijk dat er altijd aangifte wordt gedaan en wil waar dat kan de schade 
verhalen op de daders. 
 
Meer inbreng van inwoners bij veiligheids- en leefbaarheidsproblemen 
Een grotere rol van inwoners, bedrijven en instellingen bij het bepalen van de prioriteiten voor 
het veiligheids- en leefbaarheidstoezicht in Edam-Volendam. Veiligheid bieden is een 
overheidstaak. Maar inwoners, bedrijven en instellingen kunnen daaraan bijdragen. Zo kunnen 
zij dienen als ‘ogen en oren’ voor wat er speelt in hun omgeving. Daar gebruik van maken 
versterkt de aanpak van onveiligheid.  
 
Meer inbreng van inwoners, bedrijven en instellingen bij de prioriteitstelling voor toezicht en 
handhaving vergroot ook het veiligheidsgevoel, mede omdat men zelf ‘aan de knoppen zit’.  
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De burgemeester heeft de leidende rol om in samenspraak met gemeenteraad en de 
inwoners een geaccepteerde veiligheidsaanpak vast te stellen. Daarbij dient vooraf duidelijk te 
zijn wat de mogelijkheden daartoe zijn. Verder wil het CDA een periodieke terugkoppeling van 
de door inwoners ervaren effecten. Het gaat immers niet alleen om de veiligheidscijfers in de 
statistieken, maar ook om het veiligheidsgevoel van de inwoners.  
 
Aanpak wijkoverlast 
Verschillende partijen constateren dat er al tenminste 10 jaar uitdagingen en problemen zijn in 
de Singelwijk van Edam, maar dat ieder apart en/of samen het niet voor elkaar krijgen hier 
goed op te acteren. Het CDA gelooft niet in ad-hoc maatregelen, maar wil de leefbaarheid in 
de Singelwijk verbeteren door te kiezen voor een integrale aanpak op een structurele en 
fundamentele wijze. Wat ons betreft is het resultaat een gedragen plan voor het verbeteren 
van de leefbaarheid en het imago van de Singelwijk waarbij binnen een breed palet naar de 
sociale en fysieke aspecten wordt gekeken inclusief een eventuele herontwikkeling van het 
gebied rondom OBS de Piramide. Uiteindelijk kan dit alleen slagen als de inwoners zelf 
hierachter staan. Dezelfde aanpak geldt voor de wijken Middengebied en Centrum Volendam. 
Het CDA wil deze overlast ook zoveel mogelijk tegengaan door betrokkenheid van ouders en 
de jongeren zelf. Het programma LEF kan hier goed in ondersteunen.  
 
Burgerschap 
Het CDA wil in Edam-Volendam samenleven en samenwerken met respect, verbondenheid en 
betrokkenheid voor elkaars verschillen, ongeacht geloof, ras, leeftijd, geaardheid of politieke 
voorkeur, vanuit de waarden en normen die in ons land gelden. Het CDA ziet graag dat 
iedereen in de gemeente meedoet, onder het motto ‘Iedereen kan iets, dus iedereen doet iets’. 
Als je je ergens thuis voelt, wil je ook een bijdrage leveren aan activiteiten om de gemeente en 
de wijk mooier en gezelliger te maken. 
 
Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten 
en een gedeelde taal. Daarbinnen ontstaat ruimte voor solidariteit en voor verschil in 
opvattingen, ambities en vaardigheden. Iedereen heeft talenten en we willen elkaar daarbij 
helpen. Het mogelijk maken van ontmoetingen tussen mensen om elkaar beter te leren 
kennen. Een voorbeeld is een koffieochtend in één van de ontmoetingsruimtes in de wijk. 
Zoals bij de PX, Culicafé de Ontmoeting, De Seevanck of de Wijk Steun Punten. Onze inwoners 
kunnen daar terecht voor een praatje, maar kunnen ook contact hebben met de gemeente. Zij 
kunnen hier terecht voor informatie over de wijk, vrijwilligerswerk en zorg hebben voor elkaar. 
Meedoen heeft meerdere doelen. Het helpt bijvoorbeeld om eenzaamheid actief tegen te 
gaan, maar het geeft ook betrokkenheid met je eigen omgeving. We willen dat mensen met 
een beperking zo veel mogelijk meedoen in onze gemeente en daartoe ook in staat worden 
gesteld. 
 
Ondersteuning vrijwilligers 
Het CDA wil dat de vrijwilligers in Edam-Volendam zo goed mogelijk worden ondersteund.  
Het belang van vrijwilligers voor de Edam-Volendamse samenleving is groot. Zij zijn het 
cement tussen de stenen van onze samenleving. Ze hebben een smeeroliefunctie.  
 
Zonder vrijwilligers stort het huis in of loopt de machine vast. Daarom is het belangrijk dat hun 
werkzaamheden op waarde wordt geschat en dat de gemeente hen ondersteunt en faciliteert 
waar nodig. Het CDA stelt een vrijwilligersombudsman voor, die belemmeringen voor 
vrijwilligerswerk opspoort en aanpakt. Sommige verenigingen in de sport, de zorg of de  
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muziek hebben moeite om vrijwilligers te vinden. We gaan ons inzetten om het werven van 
vrijwilligers innovatiever aan te pakken. Inwoners willen graag anderen helpen en liever 
ondersteunen bij een project dan vast te zitten aan een regelmatige tijdsbesteding. Hierbij kan 
de ombudsman een rol spelen. 
 
Vrijwilligerswerk scholieren 
Het CDA wil scholen ondersteunen bij initiatieven om het vrijwilligerswerk onder scholieren te 
stimuleren. We willen het basis- en middelbare scholen mogelijk maken om initiatieven 
rondom vrijwilligerswerk optimaal vorm te geven. Hierbij willen we dat bedrijven in de buurt 
ook betrokken zijn. Het belang van maatschappelijke stages voor jongeren is om kennis te 
maken met vrijwilligerswerk en andere facetten van de maatschappij te ervaren.  
 
Het CDA wil dat de gemeente bevordert dat deze initiatieven in Edam-Volendam meerjarig 
worden voortgezet met medewerking van de bedrijven in de gemeente. Iedere leerling van 
een middelbare school heeft een maatschappelijke stage gedaan. 
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Ruimtelijke ordening 
Voor de (nabije) toekomst zijn vooral de Lange Weeren, Maria Goretti, Tase-terrein en de 
volgende fasen van uitbreidingsplan Waterrijk in beeld met een doorkijk naar de 
ontwikkelingen in de Purmer v.w.b. het realiseren van bedrijfsverplaatsingen vanuit de 
Julianaweg en Slobbeland. Dat zou mogelijk weer nieuwe inbreilocaties op kunnen leveren. 
Ook het gebied rondom het voormalige winkelpand Nieuw Leven biedt een enorme kans voor 
de leefbaarheid en revitalisering van dit centrumgebied. Het CDA ziet het liefst dat bij deze 
herontwikkeling ook de werkloodsen aan de overkant en de gebouwen aan die kant van de 
Julianaweg inclusief het Volendams Museum worden betrokken. Uitgangspunt is hierbij een 
betere positionering van het Volendams museum, zowel qua locatie als qua mogelijkheden 
voor het museum. 
 
Naast het bouwen van nieuwe woningen, wil het CDA ook doorstroming op de woningmarkt 
bevorderen. Dit vergroot de kansen voor een passende woning voor jong en oud. Ouderen die 
willen verhuizen naar een kleinere woning ervaren hierbij veel drempels, zoals de verhuizing, 
of een te hoge huur voor een kleiner huis. Het CDA wil waar mogelijk deze drempels 
wegnemen om zo doorstroming te stimuleren. 
 
Het CDA zet in op betaalbare woningen voor starters en senioren 
Met bijna 1600 geregistreerde woningzoekenden is de woningnood hoog. Volgens het CDA 
moet vooral de focus liggen op kleinere woningen voor senioren (in de buurt van 
voorzieningen) en betaalbare woningen voor starters, zowel koop als sociale huur. We moeten 
als gemeente Edam-Volendam vooral voldoende capaciteit kunnen blijven bieden aan onze 
eigen inwoners en voormalige inwoners die terug willen keren. Het is nu eenmaal een traditie 
dat veel inwoners binnen de gemeente willen blijven wonen. Het bouwen van woningen kan 
op nieuwbouwlocaties of op zogenaamde inbrei-locaties. Denk hierbij aan de laatste fase 
Broeckgouw en Seinpaal in Volendam, Kosnars-terrein en de Botterschool Edam en 
uitbreidingsplan Waterrijk, ’t Kraaiennest en voormalig Cultureel Centrum in Oosthuizen. 
 
Onze gemeente is een populaire plaats om te wonen, zo blijkt uit het onderzoek van de 
gemeente. Er is grote behoefte aan extra woningen in de komende jaren. De provincie Noord-
Holland heeft hierbij een belangrijke rol en heeft in ieder geval tot 2023 het beleid om geen 
nieuwbouw buiten de bebouwde kom toe te staan en om inbreilocaties binnen de bebouwde 
kom te stimuleren.  
 
Het CDA heeft de afgelopen jaren gepleit voor woningbouw op verschillende locaties binnen 
de bebouwde kom, zoals het Tase-terrein en Maria Goretti aan de Julianaweg, de oude 
Seinpaal aan de Harlingenlaan en het Kosnars-terrein aan de Baandervesting. Ook voor de 
jaren 2022-2026 zien we nog kansen, bijvoorbeeld als de industrie wordt verplaatst van de 
noordkant van de Julianaweg naar de Purmer. 
 
Lange Weeren 
Het CDA ziet daarnaast de Lange Weeren al jaren als logische uitbreidingslocatie. Doordat er 
een aanzienlijke woningbehoefte is in onze gemeente voor starters, doorstromers en ouderen, 
maken heel veel jongeren in onze gemeente zich terecht zorgen of zij in de nabije toekomst 
nog wel een huis kunnen kopen of huren. Een belangrijk deel van deze behoefte kan worden 
ingevuld met de realisatie van nieuwbouw in de Lange Weeren.  
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Het CDA wil graag “bouwen naar de vraag”, zoals ook in de Broekgouw het uitgangspunt was.  
Ook als het gaat om de kwaliteit van de nieuwbouwwijk kijkt het CDA naar de Broekgouw. De 
lessen die we daar geleerd hebben, dienen we uiteraard te gebruiken voor de Lange Weeren, 
bijvoorbeeld waar het gaat om duurzaamheid van de woningen. Qua aantal woningen kijkt 
het CDA naar de behoefte en neemt de Woonvisie die in 2021 is vastgesteld door de 
gemeenteraad als uitgangspunt.  
 
We dienen ook de realiteit in acht te nemen en rekening te houden met de rol van de 
provincie, die op dit moment niet de benodigde goedkeuring zal afgeven voor het bebouwen 
van het hele gebied Lange Weeren (zie ook hierboven). Het CDA wil dan ook in eerste instantie 
inzetten op goedkeuring door de provincie voor de ontwikkeling van een deel van de Lange 
Weeren. We zijn ons ervan bewust dat de verschillende grondeigenaren graag op hun stuk 
grond woningbouw zien.  
 
Een realistische kans op een voorspoedige ontwikkeling is wat het CDA betreft het 
belangrijkste uitgangspunt. Niet wie de eigenaar van de grond is. De gemeente heeft al wel 
een intentieovereenkomst gesloten met de firma Scholtens. De inhoud hiervan dient te 
worden gerespecteerd, met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid. Dit gaat uiteraard 
niet tot in het oneindige. Als ontwikkeling met andere grondeigenaren beter het belang van 
onze inwoners dient, dan kan een nieuwe afweging worden gemaakt. Bij de afstand ten 
opzichte van bestaande woningbouw vindt het CDA dat er gekeken moet worden naar wat 
gebruikelijk is elders in de gemeente. Het CDA vindt verder dat een goede en veilige 
ontsluiting van de wijk, zowel voor langzaam verkeer als voor snelverkeer, een belangrijke 
voorwaarde is. 
 
Ouderenhuisvesting 
Edam en Volendam gaan de komende jaren sterk vergrijzen. Het aantal 75-plussers in Edam 
en Volendam neemt naar verwachting met ca. 211% toe tot 2030. Daarnaast is er een forse 
toename van alleenstaanden, vooral onder mensen van 75 jaar en ouder. Ook neemt het 
aantal woningzoekenden door andere doelgroepen, zoals mensen met een fysieke 
aandoening of beperking, mensen met een lichte verstandelijke of mentale beperking, 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) snel toe vanwege de afbouw van 
intramurale zorgvoorzieningen. Hierdoor ontstaat er een vraag naar meer differentiatie in 
wonen. Voor deze doelgroepen geldt in het algemeen dat naast wonen ook het afnemen van 
diensten, veiligheid, ontmoeten en zorg belangrijke voorwaarden zijn om zelfstandig te 
kunnen wonen. 
 
Het CDA wil daarom inzetten op meer projecten met “Wonen met een Plus”. zoals de Friese 
Vlaak in Volendam. Wonen met een Plus is een alternatief voor de traditionele 
verzorgingshuizen, maar wordt als woonconcept breder ingezet dan alleen voor ouderen. Met 
het woonconcept wordt gestreefd naar het creëren van een vitale leefgemeenschap voor 
mensen die hier bewust voor kiezen of dit nodig hebben voor het behoud van hun 
zelfstandigheid. Voor de oudere en kwetsbare inwoners en toenemende zorgvraag in onze 
gemeente zal het CDA ontwikkelingen rondom de plannen voor de Meermin op de voet 
blijven volgen en zullen we ons inzetten om de ouderenvoorzieningen in Edam te behouden. 
Kortom een soortgelijke oplossing voor de Meermin realiseren met de Friese Vlaak als 
voorbeeld. Ook op andere plaatsen in de gemeente ziet het CDA graag dat er combinaties van 
wonen en zorg beschikbaar zijn voor oudere inwoners die graag dicht bij hun (sociale) 
omgeving willen blijven wonen.  
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Jongerenwoningen/Starters 
Het CDA wil dat er meer jongerenwoningen en woningen voor starters komen in Edam-
Volendam.  Op het moment zijn er enorme wachtlijsten voor jongeren die een betaalbare 
starterswoning of huurwoningen willen in Edam-Volendam. Hoewel zij hier graag willen 
wonen, moeten zij soms noodgedwongen uitwijken naar een andere gemeente als dat al kan, 
of in het ergste geval op zolder bij pa en ma inwonen. Het CDA wil een vast gedeelte van de 
nieuwe woningen labelen voor jongeren en starters, zodat zij weer een plaats kunnen 
innemen in de woningmarkt. Daarnaast wil het CDA projectontwikkelaars aanmoedigen en 
ondersteunen bij projecten waarbij jongerenwoningen worden gebouwd of bestaande 
gebouwen worden verbouwd tot jongerenwoningen. 
 

• Woningbouw in de Lange Weeren; 
• Woningbouwlocaties creëren door uitplaatsing van bedrijven die zich nu in de 

bebouwde kom bevinden door onderzoek naar Purmer-Noord als potentieel 
bedrijfsterrein is een uitgangspunt; 

• Een positieve grondhouding voor inbrei-locaties in de dorpen van de Zeevang ten 
behoeve van de dynamiek en de leefbaarheid in deze kernen; 

• Bij nieuwbouw staat kwaliteit voorop. Het CDA gaat voor een duurzame balans tussen 
woningen, groen en water, met goede verkeersontsluiting en voldoende ruimte voor 
verkeersveilige routes voor fietsers en voetgangers; 

• Houtbouw krijgt van het CDA een kans. Er zijn veel voordelen ten opzichte van 
traditionele (beton)bouw voor zowel de bewoner als voor de bouwsector (innovatie). 

• Bij nieuwbouw zorgt de gemeente voor een logische indeling van het gebied en de 
woningen zodat isolatie, warmtepompen en zonnepanelen effectief kunnen worden 
toegepast. 

 
Het in stand houden en versterken van de sociale samenhang in onze gemeente is een 
belangrijk speerpunt voor het CDA. Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met de schaarse 
ruimte en middelen. Woningbouw en ruimte voor ondernemen zijn daarom in de eerste 
plaats bedoeld voor onze eigen inwoners en in de tweede plaats voor mensen met directe 
binding met onze gemeente. 
Ontwikkeling van nieuwbouw door en voor rekening en risico van de gemeente is wat ons 
betreft een realistische optie. De toegevoegde waarde van de gemeente als ontwikkelaar dient 
dan op te wegen tegen de risico’s. 
 
 
 
de Lange Weeren en de Purmer-Noord helemaal volbouwen. Voor de Lange Weeren zien wij 
graag een bouwdichtheid die niet hoger is dan die van nieuwbouwwijk de Broekgouw.  
 
 
 
Starters en andere woningzoekenden uit Edam-Volendam een kans geven op een 
nieuwbouwwoning. Wij zetten in op zowel inbreilocaties in alle kernen alsook op nieuwbouw 
bij uitbreidinglocatie de Lange Weeren. Voor wat betreft de ontwikkeling van een nieuw 
bedrijventerrein in de Purmer sluiten we aan bij Baanstee-Noord en is de focus op uitplaatsing 
van bedrijven uit de bebouwde kom van Edam-Volendam. 
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De nieuwe gemeente die is ontstaan na fusie tussen Edam-Volendam en de voormalig 
gemeente Zeevang kent niet alleen een groot oppervlakte, maar ook een intensief gebruik van 
de openbare ruimte. Zowel door de 35 duizend inwoners, maar ook door de vele bedrijven en 
bezoekers van onze gemeente. Dit maakt dat de gemeente continu bezig moet zijn met 
onderhoud en (vervangings)investeringen.  
 
In de afgelopen bestuursperiode van 2015-2022 is er, mede op instigatie van het CDA, flink 
ingezet op lange termijn beheersplannen, investeringsplannen en onderhoudsplannen, 
inclusief de financiële consequenties die erbij horen. Het CDA is van mening dat dit van groot 
belang is om het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden, evenals een 
gezonde financiële huishouding met acceptabele en redelijke lokale lasten en belastingen. 
 
Het CDA in Edam-Volendam steekt zijn kop niet in het zand voor de maatschappelijke 
discussie rond klimaat en CO2. Wij doen bijvoorbeeld actief mee in de Regionale Energie 
Strategie. Tegelijkertijd zijn we van mening dat deze discussie te abstract is om op 
gemeentelijk niveau te voeren. Afspraken op het niveau van de Europese Unie zijn onzes 
inziens effectiever.  
 
Beter richten we ons lokale beleid en onze schaarse middelen op onze directe leefomgeving.  
Aandachtspunten voor het CDA zijn: 
 

• Schone lucht; als (verkeers-)maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren 
en binnen de wettelijke normen te houden, dan zullen wij niet aarzelen. De 
reconstructie van de Julianaweg is hierbij direct een kans en een aandachtspunt. Dat 
geldt ook voor de aanleg van de 3de ontsluitingsweg; 

• Verkeersveiligheid van fietser en voetgangers; verbreding en verbetering van kwaliteit 
van fietsstroken en stoepen; 

• Voorkomen van zwerfvuil op straat, in de berm en in de natuur; 
• Onderhoud van de openbare ruimte op peil; 
• Verbinding maken tussen het onderwijs en het bedrijfsleven v.w.b. duurzaam 

ondernemen. 
 
 
Binnen de regionale opgave om te komen tot duurzame energie zal het CDA zich inzetten om 
de doelen te behalen en daarbij de kosten te beperken om te voorkomen dat energie 
onbetaalbaar wordt en de inwoners niet worden geconfronteerd met extra lokale lasten. 
Daarbij ziet het CDA aardgas als een dragende energiebron in de mogelijke overstap naar 
nieuwe vormen van betaalbare energie. Tot die tijd en gelet op onze bedenkingen over de 
volledige haalbaarheid van zon- en windenergie zijn wij terughoudend met de loskoppeling 
van bestaande woningen en bedrijven van het gasnet. 
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Kindvriendelijke buurten en speelgelegenheden  
We weten het allemaal: buitenspelen is een van de belangrijkste vormen van bewegen. 
Kinderen die veel samen buiten spelen zijn over het algemeen vaak actiever, slimmer en 
socialer. Kinderen leren door te ontdekken! Als CDA willen we dat stimuleren waar mogelijk. 
Daarom moeten we niet meer vanachter onze bureaus bedenken hoe de speelplekken in onze 
gemeente eruit moeten zien. De gemeente moet met kinderen, ouders en buurtbewoners in 
gesprek. Kinderen weten namelijk als geen ander wat ze leuk en avontuurlijk vinden. En wat 
blijkt, ze zoeken veel meer een spannende omgeving waar ze vrij kunnen bewegen en hun 
fantasie de vrije loop kunnen laten. We gaan voor de komende jaren naar een balans zoeken 
tussen kleine herkenbare speelplekken dichtbij huis en verschillende centrale speelplekken in 
de buurt waar meer kinderen terecht kunnen en waar meer te beleven valt. Ook jongeren 
hebben een eigen plek nodig. Zij hebben behoefte aan beweging en ontmoeting en daarom 
willen we voldoende sport- en ontmoetingsplekken voor ze creëren. 
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Het CDA streeft naar een autoluwe maar goed bereikbare centra van Edam en Volendam. 
Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor leefbaarheid. We zetten in op het weren en omleiden 
van doorgaand verkeer, goede en voldoende parkeermogelijkheden aan de randen van het 
centrum en een goede bereikbaarheid met het OV en de fiets. Het CDA blijft zich inzetten voor 
een fijnmazig OV-netwerk, met een directe verbinding naar Amsterdam CS. 
 
Om de transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw mogelijk te maken en om 
bepaalde herontwikkellocaties sneller te realiseren wil het CDA het mogelijk maken om daar 
met een lagere parkeernorm te werken.  Woningbouw heeft wat betreft het CDA dan prioriteit 
boven mobiliteit.  
 
Waar het in bovengenoemde gebieden mogelijk moet worden om met lage parkeernormen 
te werken, gelooft het CDA hier niet in voor de dorpen en wijken. Hier geldt dat er voldoende 
parkeerplaatsen moeten zijn en moeten voldoen aan de parkeernorm. De landelijke richtlijnen 
volgens de CROW-parkeernorm zijn daarbij leidend. 
 
Het CDA is voor een twee keer tweebaansweg ondertunneling bij Broek in Waterland. Elke 
andere oplossing is geen duurzame oplossing. Daarbij moet worden opgemerkt dat Broek in 
Waterland niet het enige dorp (of stad) is die door de N247 wordt doorsneden. Hetzelfde geldt 
immers in onze gemeente voor Edam en Oosthuizen. 
 
Elektrisch rijden en rijden op waterstof spelen een belangrijke rol bij het realiseren van 
duurzame mobiliteit en schone lucht in de stad of dorp in de nabije toekomst. Dit vraagt om 
een goede laadinfrastructuur, maar ook om een balans tussen parkeerplaatsen met laadpaal 
en gewoon parkeren. Het CDA wil een helder plan dat waaruit blijkt hoe de gemeente deze 
verduurzaming faciliteert. Onder andere moet in dat plan aandacht zijn voor snel laadstations 
en een waterstoftankstation. 
 
Omgeving 
Als je door onze gemeente wandelt of fietst, valt op dat sommige wandel- en fietspaden in 
slechte staat zijn. Het CDA wil dat deze infrastructuur tijdig wordt hersteld. Voor kleinere zaken 
in de omgeving die herstel of aandacht nodig hebben, ziet het CDA graag dat de gemeente 
een campagne begint: meldt het de gemeente en binnen een week wordt het hersteld of aan 
de andere kant actie ondernomen (bijv. afspraak tot herstel met de betreffende beheerder 
wordt direct gemaakt). 
 
Infrastructuur en parkeerbeleid 
De afgelopen jaren zijn de centra van Edam en Volendam auto-luwer geworden. Het CDA wil 
deze lijn doorzetten. Draagvlak onder de inwoners is hierbij belangrijker dan snelheid.  
 
Investeren in een fiets- en wandelpad tussen Hoorn en Amsterdam 
Ten tijde van de corona lockdown werd het nog maar eens bevestigd. Hoe mooi zou het zijn 
om over de hele dijk te kunnen wandelen en fietsen op een veilig en breed voetpad en op een 
veilig en breed fietspad. 
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Terrassen 
Als gevolg van corona kent de horeca een bijzondere en moeilijke tijd. Het gemeentebestuur 
heeft ter compensatie tijdelijk meer ruimte toegekend aan tijdelijke uitbreiding van de 
terrassen. Het CDA is van mening dat zodra de coronacrisis voorbij is, per terras moet worden 
bekeken of deze extra ruimte kan blijven bestaan (of deels kan blijven bestaan), want over het 
algemeen worden ze gewaardeerd door zowel de bezoekers als de ondernemers. Als een 
terras zorgt voor overlast voor omwonenden of andere bedrijven of als er een risico is voor de 
veiligheid dan dient de gemeente in overleg te treden met de betrokkenen om te bespreken 
hoe het terras kan worden teruggedraaid (geheel of gedeeltelijk) of zodanig kan worden 
veranderd dat de situatie wordt opgelost. 
 
Het CDA is géén voorstander van de beunen aan de dijk in Volendam. Het karakteristieke 
uitzicht vanaf de dijk op de haven en op de Gouwzee dient zoveel mogelijk te worden 
behouden (met uitzondering van kermis). De loswal biedt ruimte en kansen om het uitzicht 
vanaf de dijk te bewaren en te verbeteren.  
 
Reconstructie Julianaweg 
Eén van de belangrijkste en drukste doorgaande wegen in onze gemeente is de Julianaweg. 
Groot onderhoud en reconstructie van deze weg is op korte termijn noodzakelijk. Deze 
reconstructie zal flinke verkeershinder veroorzaken voor een lange periode. Dat is niet te 
voorkomen, maar het geeft ook aan dat het een unieke kans is om de verkeersstromen in dit 
deel van de gemeente te verbeteren! 
 
Het CDA wil dat fietsers en voetgangers kunnen beschikken over voldoende ruimte na de 
reconstructie, meer dan nu het geval is. Ten behoeve van de leefomgeving van de 
omwonenden zet het CDA bovendien in op een verbeterde verkeersdoorstroming, 
verkeersveiligheid, minder uitstoot van uitlaatgas, minder geluidsoverlast, minder fijnstof en 
CO2-uitstoot en lagere onderhoudskosten. 
 
Ook dient de derde ontsluitingsweg, die immers in de komende bestuursperiode zal worden 
gerealiseerd, te worden meegenomen bij de plannen. Ter voorkoming van een verkeersinfarct 
op de hoofdwegen van Volendam en Edam is het CDA is van mening dat de reconstructie van 
de Julianaweg pas dient te beginnen nadat de derde ontsluitingsweg is gerealiseerd. 
Verder vraagt het CDA aandacht voor de omleidingsroutes. Tijdens de reconstructie zullen 
andere hoofdwegen in Volendam en Edam meer verkeer moeten verwerken. Het CDA wil dat 
de verkeersveiligheid hierbij wordt gegarandeerd, met name voor het langzame verkeer. 
 
 
 
ad-hoc beleid voeren op basis van wie het hardste roept. Professionele onderhoudsplannen 
moeten zorgen voor kwaliteit van de openbare ruimte op korte en lange termijn. Dit zorgt voor 
veiligheid en voor lagere en voorspelbare onderhoudskosten. 
 
 
 
Slim en efficiënt omgaan met de beperkte middelen en met een focus: beter één ding in één 
keer helemaal goed doen dan 100 dingen bijna goed. We gaan zuinig om met het landschap, 
met de infrastructuur en met zijn beheerders. 
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Sport en bewegen 
Verbinden, verbreden en verbeteren, dat is het motto van de gemeente Edam-Volendam als 
het gaat om sporten in de gemeente. Volgens het CDA moet de gemeente een faciliterende 
rol spelen om alle inwoners de gelegenheid te geven om te kunnen sporten en te bewegen. 
De vele verenigingen en vrijwilligers die onze gemeente telt, zijn hierbij van groot belang.  
 
Het CDA wil de kennismaking van jongeren met de sportverenigingen stevig uitbouwen. Dat 
kan door een behoefte-inventarisatie onder jongeren zodat de gemeente houvast heeft bij het 
ontwikkelen van stimulerende activiteiten voor een breed sportaanbod.  
 
De functie van sport - zowel in de top als in de breedte - mag en moet niet worden onderschat, 
vanwege de positieve bijdrage aan andere maatschappelijke en sociale ontwikkelingen.  
Een intensivering door uitbreiding van de zaalruimte en verdere samenwerking lijkt daarom 
eerder in de rede te liggen dan bezuinigingen. 
 
Het CDA is voor ondersteuning van de Stichting Ringen om Volendam. Deze stichting 
ondersteunt topsporters uit de Gemeente Edam-Volendam die de potentie hebben om de 
Olympische of Paralympische Spelen te halen. Deze topsporters zijn al een voorbeeld voor de 
jeugd. We hopen dat ze nog grotere rolmodellen kunnen worden als zij hun grote doel halen. 
 
Sportverenigingen waarbinnen topsport wordt beoefend, krijgen de nodige ondersteuning, 
zoals de juiste trainingsfaciliteiten. 
 
Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen 
met een beperking en we willen dat de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ is ingericht. 
 
Tradities 
Het CDA wil dat tradities en festiviteiten in de gemeente behouden blijven. Als voorbeelden 
kunnen worden genoemd de Kermissen, Sinterklaasintochten, Kaaspop, Muziekdag, 
Derdeklaphekfestival, Volendammerdag, Singelfestival, etc. Het CDA wil dat de gemeente 
eraan bijdraagt dat deze tradities en festiviteiten behouden blijven en dat de gemeente deze 
zoveel mogelijk faciliteert. Dat kan voor een deel met geld, maar ook door het aanbieden van 
locaties of het helpen bij het afgeven van vergunningen.  
 
Recreatiepark Slobbeland is van enorm belang voor de revitalisering van het gebied 
Slobbeland en moet ook voor de toekomst voor onze inwoners een vaste verblijfplaats zijn om 
te recreëren.  
 
Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Het gemeentelijk beleid dient ook op het gebied 
van kunst en cultuur gericht te zijn op faciliteren en stimuleren. In samenwerking met een 
organisatie als bijvoorbeeld het Club- en Buurthuiswerk moet ervoor worden geijverd dat 
mogelijkheden en ruimte (blijven) bestaan om artiesten en kunstenaars (jong en oud) zich 
blijvend kunnen ontwikkelen en hun creativiteit kunnen blijven ontplooien op het gebied van 
kunst en cultuur.  
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Het CDA wil ook graag de samenwerking met het onderwijs op dit gebied faciliteren, om de 
jeugd ook in een vroeg stadium zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende 
vormen van kunst en cultuur. Het CDA acht het dan ook van belang dat initiatieven voor 
culturele evenementen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Het proces van de vergunning 
dient, waar mogelijk, te worden vereenvoudigd. De rol van coördinator past de gemeente 
goed en wordt op initiatief van het CDA met de motie ‘Kunst & Cultuur maakt het leven leuk’, 
uitgebreid. De gemeente brengt hiermee verschillende mensen en organisaties bij elkaar en 
probeert knelpunten weg te nemen. 
 
De coronacrisis heeft de culturele sector hard geraakt: musea en zalen moesten dicht, festivals 
en concerten werden afgelast en de repetities van orkesten, koren en toneelverenigingen 
werden stopgezet. We misten de inspiratie en de ontspanning die kunst en cultuur brengen. 
Het is de reden om alles op alles te zetten om te voorkomen dat de crisis leidt tot blijvende 
schade in de culturele sector en het rijke verenigingsleven in onze gemeente. 
 
Na de crisis zetten wij niet alleen in op een fors economisch herstel. We zorgen er ook voor dat 
makers, instellingen en gezelschappen in de culturele sector de draad weer op kunnen 
pakken en de samenleving weer kunnen verrijken, verrassen en vermaken. Indien nodig is het 
CDA voor een lokaal herstelplan voor de culturele sector. 
 
Een sterke identiteit versterkt het gevoel dat je ergens thuishoort. Dit gemeenschapsgevoel is 
belangrijk en daarom ondersteunen wij taal, cultuur, kunst, sport en vrijwilligersleven met een 
lokaal karakter. Het CDA wil dat we de culturele en creatieve rijkdom die er is weer waarderen 
en dat we dat uitstralen. We moeten weer zichtbaar maken wat er is en dat ontsluiten en aan 
elkaar verbinden. De gemeente moet dit netwerk faciliteren en vanuit het Cultuurplatform zou 
een kunst- en cultuurnetwerkorganisatie opgezet kunnen worden met kennis en expertise. 
 
Het CDA is voorstander om een koppeling te maken met andere domeinen. Beleid op het 
gebied van Cultuur en Toerisme gaan samen hand in hand. Samenwerking tussen het 
Toeristisch Platform en het Cultuurplatform leidt tot een meerwaarde. Geen toerisme zonder 
cultuur. Geen cultuur zonder bezoekers. Het CDA is dan ook voorstander van een nieuw 
museum rondom het visserijverleden, de palingsound en de Spaandercollectie. Hierdoor 
ontstaat ook de mogelijkheid voor het exposeren van kunst van eigentijdse kunstenaars uit de 
eigen gemeente, wisselateliers en een kunstdepot om de kunst uit de eigen gemeente te 
borgen. Maar het wordt ook makkelijker om grote tentoonstellingen te houden met kunst 
geleend van de grotere musea uit het land. Daarnaast bouw je zo aan kwaliteitstoerisme. 
Uiteraard dienen hierbij de betrokken organisaties achter het plan te staan. 
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Cultuur-historisch erfgoed 
Behouden van het (cultuur)historisch erfgoed in onze gemeente, zowel het erfgoed 
‘bovengronds’ (bijv. gebouwen; landschappen) als ‘ondergronds’ (bijv. archeologisch 
onderzoek) is van groot belang. Het CDA hecht dan ook grote waarde aan het zorgvuldig 
bewaren van (cultureel)historisch erfgoed. Laten we er daarom zuinig op zijn! 
 
 
 
dat initiatieven en programma’s op het gebied van kunst en cultuur en sport slechts voor 
beperkte groepen bereikbaar zijn. Samenwerking met het onderwijs en C&BW is belangrijk 
om de jeugd van onze gemeente kennis te laten maken met verschillende uitingen. 
 
 
 
het belang van kunst en cultuur en sport in de samenleving benadrukken. Dit zijn de zaken 
die het leven leuk maken! De gemeente coördineert en faciliteert samenwerking met de 
nadruk op de jeugd. 
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Het CDA vindt het belangrijk dat er een balans is tussen bedrijvigheid en economie enerzijds 
en leefbaarheid in onze gemeente anderzijds. Een gezonde economie zorgt voor 
werkgelegenheid en banen en zorgt ervoor dat de private sector in gelegenheid is om de 
maatschappij in woord en daad te ondersteunen. In Edam-Volendam gaat dit over het 
algemeen hand in hand en het CDA wil deze balans graag in stand houden en versterken in 
de komende jaren, zodat deze ook in moeilijke tijden kan standhouden. 
 
Het CDA zet zich in voor een sterk MKB, de kern van gezond ondernemersklimaat. We zorgen 
voor verbinding tussen de behoeftes en de kracht van het Edam-Volendamse bedrijfsleven en 
het onderwijs. Daarnaast vindt het CDA een duurzame economie van groot belang. Niet alleen 
voor het milieu, maar ook voor iedereen die deel uitmaakt van deze economie. Dat geldt voor 
werknemers en werkgevers die naar stabiliteit verlangen en voor de vrijwilligers en 
organisaties die een onmisbare bijdrage leveren in Edam-Volendam. 
 
Werk en werkgelegenheid in Edam-Volendam 
Het CDA wil dat de inwoners - als ze dat willen- kunnen werken in Edam-Volendam. We willen 
een vitale en levendige gemeente zijn. Dat betekent voor onze gemeente dat we blijven 
inzetten op voldoende werkgelegenheid: voldoende banen binnen onze gemeentegrenzen en 
een goede verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. 
 
Sterke sectoren binnen de gemeente zijn de agrarische sector, voedsel, bouw, toerisme, 
horeca, zakelijke dienstverlening en de zorg. Voor economische groei zijn onze 
naamsbekendheid, een goede infrastructuur, een faciliterende overheid en een sterk MKB 
nodig. In de eerlijke economie kiezen we voor bedrijven en ondernemers, die in de 
ontwikkeling en productie van goederen of dienstverlening daadwerkelijk iets toevoegen aan 
onze samenleving en voor een diverse werkgelegenheid zorgen. Dat maakt onze economie 
minder kwetsbaar. Het kloppende hart van deze sectoren wordt gevormd door kleine 
ondernemers en familiebedrijven. Zij zorgen voor de meeste banen in onze gemeente, zijn een 
bron van innovatie en kennen een sterke lokale of regionale inbedding. 
 
Ondernemers die met hard werken voor eigen risico een zaak hebben opgebouwd, hebben 
vanzelf meer oog voor de lange termijn en de belangen van hun eigen medewerkers. Daarom 
willen wij ondernemers meer ruimte bieden om hun zaak op te zetten en uit te bouwen, door 
minder regels te stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te maken om te ondernemen. 
 
Het CDA wil werkgelegenheid in een eerlijke economie die gericht is op de lange termijn, op 
kwaliteit en op een eerlijke prijs, waar winst niet de sterkste of enige drijfveer is. Dat is een 
keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, innovatie en ruimte 
voor initiatieven voor bedrijven. We willen innovatie op allerlei terreinen bevorderen. 
 
Het CDA wil meer ondersteuning en aandacht hebben voor maatschappelijke 
ondernemingen en ondernemingen met een maatschappelijke missie. Dat kan een 
wijkrestaurant zijn of een schoenmaker die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
helpt. Oneerlijke concurrentie willen we hierbij voorkomen.  
 
De gemeente dient ondernemers en bedrijven op een bedrijfsterrein dat in aanmerking komt 
voor transformatie en die elders in Edam-Volendam verder willen gaan te ondersteunen met 
het oog op het behoud van werkgelegenheid. Bij het verder versterken van de winkelcentra 
van onze gemeente moet ingezet worden op de diversiteit en de verblijfsfunctie. 

BEDRIJVIGHEID EN ECONOMIE 



 
 

      

 

 

29 CDA EDAM-VOLENDAM-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

HET GAAT NIET OM WAT JE ROEPT, MAAR WAT JE DOET. 

 
 
 
 
 
Het CDA is van mening dat alle beschikbare arbeidsplaatsen die in aanmerking komen voor 
een beschutte werkplek in onze gemeente, snel en doelmatig worden ingevuld. Door de 
ondernemers optimaal te ontzorgen bij het vervullen van vacatures met mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, creëren we meer werk voor onze burgers en werken we aan een 
inclusieve samenleving. 
 
Economische Toekomst 2040 
Tijdens het gezamenlijke proces “Onze Economische Toekomst 2040“ zijn er met gemeente, 
ondernemers en onderwijs in 2019 tien stevige ambities geformuleerd. Eén van deze ambities 
is: “In 2040 wonen en werken wij op de meest ideale locaties”. Dit betekent dat er enerzijds 
ruimte moet zijn om te ondernemen en anderzijds ruimte moet zijn het bedrijventerrein 
Julianaweg en Slobbeland te transformeren tot multifunctionele woon-werkgebieden. Als 
transformatie van beide bedrijventerreinen lukt dan maak je dit gebied aantrekkelijk en neem 
je tegelijkertijd de negatieve effecten van de bedrijvigheid voor de omliggende woonwijken 
weg. Hierbij moet je denken aan de tienduizenden vervoersbewegingen per jaar met 
vrachtwagens, touringcars en (bouw-) busjes over de Julianaweg en Dijkgraaf De Ruiterlaan, 
gecombineerd met trillingen, uitstoot fijnstof, geluids- en reukhinder. 
 
Geen industriegrond meer beschikbaar 
Sinds de Raad van State een streep zette door de uitbreidingsruimte van het bedrijventerrein 
Edam-West is er in de gemeente geen vierkante meter industriegrond meer beschikbaar. 
Deze situatie vormt een enorm risico voor het veiligstellen van genoeg banen voor de 
gemeente in de toekomst en het behoud van bedrijven binnen de gemeentegrenzen van 
Edam-Volendam. Binnen de regio Waterland is nog zeer beperkt ruimte beschikbaar op het 
bedrijventerrein Baanstee-Noord III. 
 
Bedrijventerrein de Purmer 
Om invulling te geven aan de Economische Visie is dus schuifruimte nodig om de groei- en 
transformatieambities te realiseren. De meest voor de hand liggende keuze is dan ook het 
deel van de Purmer dat binnen de gemeentegrenzen van Edam-Volendam valt tot een nieuw 
toekomstbestendig bedrijventerrein om hiermee in eerste instantie: 

• De transformatie van bedrijfsterreinen aan de Julianaweg en bij het Slobbeland naar 
een multifunctioneel woon-/ werkgebied mogelijk te maken; 

• Bedrijven uit de gemeente (liefst uit de zwaardere milieucategorie) te laten verhuizen 
naar dit gebied; 

• Ruimte te hebben om te kunnen starten en te groeien; 
• Kansen te bieden aan innovatieve en duurzame bedrijvigheid. 

 
Mede omdat uitbreiding van het industrieterrein Edam-West niet mogelijk is vanwege 
provinciale, landelijke en Europese regelgeving niet mogelijk is hebben als CDA gekozen voor 
de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Purmer, nabij Baanstee-Noord. Een 
ontwikkeling die niet alleen recht doet aan onze ondernemende gemeente en ruimte geeft 
voor de ondernemers van de toekomst, maar ook belangrijk is om woningbouw op 
bedrijventerrein Julianaweg mogelijk te maken en de leefbaarheid op het gebied van 
luchtkwaliteit en verkeersveiligheid binnen de bebouwde kommen van Volendam en Edam te 
verbeteren. 
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Houtbouw 
Al eerder is door de CDA-fractie in de gemeenteraad houtbouw/biobased bouwen genoemd in 
relatie tot de woningbouwproductie. Als gemeente met een forse (regionale) bouwopgave, 
grote innovatieve bouwers én de groei van leerlingenaantallen die kiezen voor een technisch 
beroep is dit een enorme kans voor onze gemeente. De Purmer kan ruimte bieden om 
duurzame bedrijvigheid te stimuleren en zo als gemeente innovatief te blijven voor onze 
toekomstige generaties.  
 
Verplaatsing Stadion FC Volendam 
Het CDA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om de gronden in de Purmer 
waarop de wet voorkeursrecht gemeenten rust te verwerven en hiervoor een 
verwervingsstrategie uit te werken en de mogelijkheden te onderzoeken naar het realiseren 
van sportfaciliteiten in combinatie met het stadion van FC Volendam, dan wel behoud van de 
agrarische functie of anderszins. Met deze strategie kan de gemeente de regie voor dit gebied 
voor nu en in de toekomst geheel in eigen hand houden. Het CDA is van mening dat een 
eventuele verplaatsing van de locatie van het stadion voor de gemeente budgetneutraal dient 
te zijn. 
 
Zorgvuldige afweging bewoners en (agrarische) ondernemers 
Het CDA is ervan overtuigd dat een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld moet worden. De 
mogelijkheden die dat biedt voor de economische toekomst, de werkgelegenheid èn de 
leefbaarheid van onze gemeente wegen daarbij voor ons zwaar mee. Maar wij beseffen ook 
dat met het besluit dat genomen is om tot realisatie van een bedrijventerrein voor de MKB-
ondernemers in de Purmer te komen, mensen persoonlijk zullen raken. Daarom moet samen 
met de bewoners en (agrarische) ondernemers gezocht worden naar de beste mogelijkheden 
en dienen de wederzijdse belangen zorgvuldig te worden afgewogen.   
 
Agrarische sector 
De vitaliteit in het buitengebied van de gemeente Edam-Volendam is voor een groot deel 
afhankelijk van de agrarische ondernemers. Zij zijn dagelijks met passie bezig om 
hoogwaardig voedsel te produceren. Zij zijn ook de beheerders van circa 1400 ha. 
cultuurhistorisch landschap in onze gemeente en dragen zorg voor het in stand houden van 
de omgevingskwaliteit. Het CDA is van mening dat een koe in de wei net zo belangrijk is als 
een duur aangelegd natuurgebied. Het CDA is dan ook trots op onze agrarische 
familiebedrijven die passen op ons buitengebied.  
 
Agrariërs staan tegenwoordig voor grote uitdagingen om te kunnen voldoen aan de steeds 
veranderende regelgeving en de steeds grotere beperkingen in hun bedrijfsvoering. Of het nu 
gaat om stikstof, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of terugdringing van de 
ammoniakemissie, de sector is continue bezig met innoveren om te kunnen voldoen aan de 
eisen om de beleidsdoelstellingen vanuit Brussel en Den Haag het hoofd te bieden. Natuur en 
milieu lijken daar steeds meer de boventoon te voeren.   
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Daarnaast kent het beschermde veenweidegebied (Natura2000, vogelrichtlijn) in de Zeevang 
haar specifieke problemen. Het gebied is namelijk onderhevig aan bodemdaling, vooral door 
oxidatie van het veen. Door middel van aangepaste peilstrategieën (vernatting) wordt dit 
tegengegaan. Dat heeft grote gevolgen voor de (melk-)veehouderij en het waterbeheer, maar 
ook voor natuurwaarden, woongenot en recreatie. Behoud van het karakteristieke 
veenweidegebied heeft voor het CDA prioriteit. Dat geldt ook voor de natte infrastructuur 
zoals de binnenwateren, Gouwzee en Markermeer. Deze infrastructuur is van onschatbare 
waarde.  
 
Een ander groot probleem waar men in de polder Zeevang mee te maken heeft is de schade 
die ganzen toebrengen aan het weidegebied, maar ook aan de biodiversiteit en weidevogels 
omdat er nauwelijks voedsel overblijft voor andere weidevogelsoorten. Inmiddels is door de 
Provincie de nieuwe maatregel “gecoördineerd populatiebeheer” ingevoerd waarvan veel 
wordt verwacht. Het CDA zal erop blijven toezien dat er gezocht wordt naar een zo effectief 
mogelijk ganzenbeheerbeleid. Wij hebben nauw contact met onze CDA-vertegenwoordiger in 
de Provinciale Staten van Noord-Holland op deze thema’s.   
 
Het CDA vindt het bovendien belangrijk dat de gemeente aandacht en zorg heeft voor het 
agrarisch buitengebied met haar behoeften rondom duurzaamheid, natuur en milieu. Daarom 
wil het CDA de agrarische problematiek en aandachtspunten specifiek worden belegd binnen 
één wethouders portefeuille zodat de gemeente voldoende kennis in huis heeft en dat de 
agrariërs één aanspreekpunt hebben. Op die manier kunnen wij samen met de agrariërs 
blijven bouwen aan een toekomstbestendige agrarische sector in onze gemeente. 
 
Toerisme 
Het CDA ambieert een kwaliteitsslag voor het toeristische product. Voor onze gehele 
gemeente geldt dat het huidige toeristische product verbeterd en/of vernieuwd kan worden.  
Dit kan gerealiseerd worden als er in Edam, Volendam en in het poldergebied Zeevang een 
interessant, aantrekkelijk en kwalitatief goed toeristisch product en passend 
accommodatieaanbod wordt aangeboden. Het toeristische beleid dient daarbij als input voor 
(gebieds-)visies, accommodatieontwikkelingen en bestemmingsplannen. 
Daarnaast zetten we in op een betere (gerichtere) promotie van onze gemeente in 
Amsterdam, waar veel (individuele) bezoekers verblijven die geïnteresseerd zijn in onze 
cultuurhistorie.  
 
Ook een intensievere regionale toeristische samenwerking met de gemeenten om ons heen 
speelt een belangrijke rol om deze kwaliteitsslag te kunnen maken, waarin spreiding van de 
bezoeker in tijd en ruimte, vergroten/verbinden van het aanbod in combinatie met een 
gebiedsgerichte promotieontwikkeling de basis zal zijn. 
 
Door corona hebben mensen Nederland herontdekt: meer ruimte en weg van de massa’s, de 
natuur in. Maar ook de klimaatmaatregelen maakt dat mensen wel bewuster keuzes gaan 
maken en wat vaker (ook) dichter bij huis vakantie houden. Het CDA is van mening dat de 
gemeente rekening moet houden met die keuzes. Ook al komen veel horeca en toerisme 
bedrijven nog maar net uit de ‘overlevingsstand’, het is belangrijk om nu al vooruit te denken, 
te anticiperen op het nieuwe bezoekersgedrag en de uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid (duurzaam verblijfstoerisme) die ook op deze sector afkomen. De gast zal hier 
om vragen! Het CDA ziet dan ook volop kansen voor duurzaam toerisme in onze gemeente in 
combinatie met Kunst & Cultuur. 
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Waterfrontvisie 
De Waterfrontvisie, die wat het CDA betreft gaat gelden van het Marinapark tot aan 
Etersheim, moet nog worden vertaald naar concrete plannen. Het CDA is van mening dat dit 
alle inwoners van onze gemeente aangaat. Denk alleen maar aan de mogelijkheid tot het 
realiseren van prachtige fiets- en wandel- en vaarroutes in het gebied langs het Markermeer. 
 
Leren in Edam-Volendam 
Als CDA zien we dat een stapeling van ingrijpende transities, zoals technologisering, energie 
en globalisering, steeds meer invloed krijgen op ons leven en werk. Die veranderingen bieden 
ons onmiskenbaar allerlei kansen om morgen de dingen slimmer te doen dan vandaag: snelle 
dienstverlening, betere zorg, een duurzame energievoorziening en goede mobiliteit. Die 
ontwikkelingen bieden inwoners meer kansen om regie te nemen op hun ontwikkeling. 
 
Tegelijkertijd zien we dat transities gepaard gaan met onzekerheid voor mensen en bedrijven. 
Het tempo waarin banen verdwijnen en ontstaan, neemt nog steeds toe. Vaak ontstaan banen 
in andere sectoren dan waar er banen verdwijnen. We zien dat mensen steeds vaker moeten 
veranderen van baan en vaak ook van sector. En we zien ook dat de inhoud van een baan niet 
hetzelfde blijft. De dubbele uitdaging voor morgen is om de kansen te pakken die al deze 
veranderingen ons bieden. Maar dan wel te zorgen dat we daarbij iedereen betrekken.  
 
Om dat te bereiken is het nodig dat iedereen in de samenleving over de juiste vaardigheden 
beschikken. Dat vraagt soms een enorme omslag bij mensen, werkenden en bedrijven, 
namelijk naar een leercultuur waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen zich ontwikkelt. 
 
Het CDA vindt dat bestaande opleidingen beter moeten aansluiten op de regionale markt en 
daar is een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven voor nodig. Voor de sectoren waar de 
gemeente sterk in is willen we kijken naar een nieuwe manier van opleiden, naar 
onderwijsconcepten die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. 
 
Het CDA ziet het liefst dat scholen, maar ook onze voortgezette onderwijsinstellingen Triade 
en Don Bosco College veel meer benut worden bij bovenstaande uitdagingen. Zowel in het 
weekend als in de avonduren kunnen deze gebouwen worden benut. Dit betekent dat 
onderwijs en ondernemers ontzettend goed moeten samenwerken om mensen de juiste 
vaardigheden mee te geven. Daarom gaan we werken aan meer gastcolleges, betere stages, 
meer cursussen, avondopleidingen en meer volwassenenonderwijs. 
 
 
 
alle economische bedrijvigheid van de bebouwde kommen naar de Baanstee-Noord of 
Purmer-Noord verplaatsen. Wij hebben oog voor het belang van banen en economische 
welvaart voor onze samenleving, maar ook voor de agrarische functie in het landschap van de 
Purmer Wij willen in de Purmer geen “blokkendozen” die met name gericht zijn voor opslag 
en distributie. 
 
 
de balans bewaken tussen economie en bedrijvigheid aan de ene kant en leefbaarheid aan de 
andere kant. Als het nu gaat om het centrum van Volendam in relatie tot horeca en toerisme 
of om de luchtkwaliteit als gevolg van (vracht)verkeer van belangrijke werkgevers in onze 
gemeente. 
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Het CDA staat voor duurzaam gezonde gemeentelijke financiën. Dit betekent dat de kosten 
en baten van de gemeente meerjarig in balans dienen te zijn. Dit is van belang omdat wij het 
hoge niveau van de voorzieningen in onze gemeente willen behouden. Wij denken dat dit 
mogelijk is zonder dat we de lokale lasten flink verhogen. 
 
Wij voorzien geen verhoging OZB in periode 2022-2026, anders dan maximaal een correctie 
voor inflatie. Dit laatste is van belang om de financiële slagkracht van de gemeente op peil te 
houden en niet te ondergraven.  
 
Voor wat betreft de lokale heffingen zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing is het CDA 
van mening dat deze heffingen niet dienen te worden gebruikt als extra inkomensbron voor 
de gemeente. Met andere woorden, wij vinden dat de inkomsten uit de heffingen niet hoger 
mogen worden dan de kosten die horen bij het onderhouden van de riolering en uitvoeren 
van het afvalbeheer.  
 
In algemene zin is het CDA van mening dat we het totaalplaatje van gemeentelijke 
belastingen en heffingen in de gaten moeten houden, in die zin dat de inwoners van de 
gemeente niet worden geconfronteerd met grote opwaartse schokken voor wat betreft de 
lokale lasten. 
 
Wij maken ons zorgen over het alsmaar groeiend aanbod van leefstijlcoaches en -begeleiders 
die een beroep doen op de zorgbudgetten. Het CDA wil onderzoeken of de financiering 
begrensd kan worden, dan wel dat de eigen bijdrage voor dit soort aanbod voldoende hoog is. 
Wij onderkennen de waarde van preventie en coaching maar het is de vraag in hoeverre (alles, 
niets, deels?) dit betaald moet worden uit de zorgbudgetten. Het is onzes inziens de bedoeling 
dat de zorgbudgetten zoveel mogelijk aan zorg worden besteed.  
 
 
 
 
dat de financiële huishouding van de gemeente uit de pas gaat lopen. Een gezonde financiële 
positie is noodzakelijk om het hoge niveau van voorzieningen in onze gemeente op peil te 
houden. 
 
 
 
dat de lokale lasten voor onze inwoners redelijk blijven en niet flink verhoogd worden. 
Correctie van de OZB voor maximaal het inflatie-getal is volgens ons wel van belang. 
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Goede samenwerking in de regio wordt steeds belangrijker. Bekende voorbeelden zijn 
gezamenlijk inkopen van bepaalde vormen van zorg en openbaar vervoer binnen de 
Metropool Regio Amsterdam (MRA) en recent ook de Regionale Energie Strategie (RES).  
 
Wij vinden het in het belang van de inwoners van Edam-Volendam dat we de samenwerking 
op allerlei gebieden blijven zoeken waar dat voordelen met zich meebrengt. Uiteraard wel met 
behoud van onze identiteit, zelfstandigheid en het belang van de inwoners van onze 
gemeente als uitgangspunt. 
 
Het CDA is niet op voorhand tegen een fusie met een andere gemeente. Belangrijk hierbij is 
dat het middel wel moet passen bij het doel. Schaalgrootte is namelijk geen doel op zich en 
andere vormen van (ambtelijk) samenwerking zijn mogelijk beter dan een fusie. Subsidiariteit 
is één van de vier uitgangspunten van het CDA. Voorwaarde voor een eventuele fusie is wat 
het CDA betreft dat de identiteit van de verschillende kernen binnen een nieuwe gemeente 
blijven behouden én bij elkaar passen.  
 
 
 
 
 
dat schaalvergroting een doel op zich wordt. Samenwerken met andere gemeenten in de 
regio is een middel om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen. 
 
 
 
 
blijven samenwerken in regio en kansen benutten op thema’s waar we samen meer kunnen 
bereiken dan alleen. 
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