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Voorwoord 

 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Enkhuizen voor de periode 

van 2018 tot en met 2022. Wij zijn er opnieuw van overtuigd dat daden meer 

moeten spreken dan woorden op papier. Deze overtuiging heeft er mede toe 

geleid dat de opzet van dit program bewust kort en bondig is gehouden.  

 

Onze visie wordt weergegeven aan de hand van een zevental speerpunten.  

 

1. Samen leven, met oog voor elkaar; 

2. Woonplezier en veiligheid; 

3. Economie, toerisme, (regionale) werkgelegenheid en financiën;  

4. Sport, cultuur en vrije tijd; 

5. Bereikbaarheid en verkeer; 

6. Praktische duurzaamheid en rentmeesterschap; 

7. Politiek en bestuurbaarheid. 

 

Enkhuizen heeft goud in handen. Enkhuizen is het waard. Wij danken u voor uw 

stem en vertrouwen de afgelopen jaren. Uw stem op het CDA zorgt voor een 

stabiel, solidair en slagvaardig Enkhuizen. U kunt op ons rekenen.  

 

In de volgende hoofdstukken wordt per speerpunt aangegeven: 

 

a. Wat het CDA Enkhuizen heeft gerealiseerd; 

b. Waar het CDA Enkhuizen voor staat. 

 

Op een stabiele, solidaire en slagvaardige toekomst! 

 

 

Januari 2018 

CDA Enkhuizen 
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1. Samen leven, met oog voor elkaar. 

 
De samenleving is voortdurend in beweging. Verhoudingen veranderen. De 

bevolking veroudert. Technologische ontwikkelingen nemen toe. De wensen van 

onze inwoners wijzigen. Enerzijds individualiseren Enkhuizers, anderzijds blijven 

zij op zoek naar verbinding en moeten zij kunnen rekenen op sociale cohesie, 

ondersteuning, hulp, passende zorg en aandacht wanneer dit nodig is. Bezien 

vanuit eigen regie in een passende, vertrouwde omgeving.  

 

Wat het CDA Enkhuizen betreft, vraagt dit om een dynamisch lokaal 

georganiseerd zorgaanbod, waarbij de zorg van de één, niet de zorg van de ander 

hoeft te zijn. Wij staan voor een omgeving waarin het normaal is dat onze 

inwoners samen leven in de straat, in de wijk en in de stad. Zonder dat dit ten 

koste gaat van de behoefte, om volgens eigen regie keuzes te maken, op 

persoonlijk, maatschappelijk en zakelijk vlak.  

 
A. (Mede) mogelijk gemaakt door het CDA Enkhuizen:  

• De zorg in Enkhuizen is in stand gebleven en waar nodig uitgebreid; 

• Er is flink geïnvesteerd in de aanpak van armoede onder kinderen; 

• De samenwerking tussen de gemeente en maatschappelijke 

organisaties evenals kerken is verbeterd. Hierdoor zijn onze 

inwoners nog beter verzekerd van de aandacht waar zij recht op 

hebben. Bijvoorbeeld door mantelzorg en respijtzorg; 

• De thuiszorg is behouden;  

• De instelling van een stadsteam waardoor verschillende 

(zorg)disciplines beter samen werken. Een voorbeeld voor de 

West-Friese regio; 

• Een intensivering van het aantal jeugd-, tiener- en 

jongerenwerkers. 

 

B. Hier staat het CDA Enkhuizen voor: 

• Passende zorg en aandacht, voor iedere inwoner, die dit echt nodig 

heeft; 

• Waar mogelijk zorg in eigen regie èn zorg op maat. 
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2. Woonplezier en veiligheid. 
Veiligheid en prettig wonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een stad 

waar iedereen ongeacht geslacht, geloof, uiterlijk of overtuiging zich veilig 

voelt, daar geloven wij in. Woonplezier wordt echter niet alleen bepaald door 

een gevoel van veiligheid. Het wordt ook bepaald door het niveau van 

voorzieningen in Enkhuizen en de status van het onderhoud.  

Kiezen we voor mensen of voor stenen?  

Natuurlijk kiest het CDA Enkhuizen primair voor de inwoners van onze stad, 

maar wij vergeten niet: onze inwoners hebben recht op hoogwaardige 

‘‘stenen’ en voorzieningen. Daar staan wij voor.  

 
A. (Mede) mogelijk gemaakt door het CDA Enkhuizen:  

• Het onderhoud van de stad loopt goed, de verbeteringen zijn 

duidelijk zichtbaar en de financiële haalbaarheid van onderhoud is 

ook toekomstig gegarandeerd; 

• De realisatie van een stadsteam; 

• Een toename van ondergrondse afvalcontainers. Een duidelijke 

verbetering van het straatbeeld;  

• Een tienercentrum in IJsselzand; 

•  Extra parkeerterrein bij het station; 

• Het Snouck van Loosenpark is gerenoveerd; 

• Het tulpenplein is opgeknapt en ingericht als speelterrein; 

• Het hertenkamp wordt opgeknapt. 

 

B. Hier staat het CDA Enkhuizen voor: 

• Betaalbare woningen voor een breed publiek; 

• Een goed voorzieningenniveau en een gezond leefklimaat 

• Veiligheid op straat; 

• De ruimte om elkaar te helpen en aan te spreken; 

• De mogelijkheid tot gericht camera toezicht; 

• Toegankelijke, laagdrempelige, aanspreekbare publieke diensten 

en toezichthouders voor hulp en advies; 

• Een mooie wijk, waar inwoners elkaar kennen. 

• Tegengaan van overlast door verbeterde handhaving  
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3. Economie, toerisme (regionale) werkgelegenheid en financiën. 
De economie herstelt zich gelukkig. De werkgelegenheid trekt aan. Toch is dit 

in onze regio nog niet altijd merkbaar. Wij begrijpen dat de Randstad voor 

werkgelegenheid een aanzuigende werking heeft. Maar daarnaast zijn wij 

ervan overtuigd dat ook onze regio meer kan bloeien dan dat zij nu doet.  

 

Op het moment dat Enkhuizen haar historische, toeristische 

aantrekkingskracht, nautische eigenschappen en (agrarische)  economische 

waarde, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van Seed Valley,  beter gaat 

positioneren en haar logistieke bereikbaarheid vergroot, zijn wij ervan 

overtuigd dat onze lokale en regionale economie de winnaar zal zijn. 

Zodoende blijft Enkhuizen generatieproof. 

 

Vanuit financieel perspectief blijft de visie van het CDA onveranderd. Wij 

staan voor een gedegen financieel beleid, gekoppeld aan goed 

schatkistbeheer. Investeren waar nodig, èn renderen waar mogelijk.  

 

A. (Mede) mogelijk gemaakt door het CDA Enkhuizen:  

• Enkhuizen is op orde en we staan er financieel goed voor; 

• Het ondernemersfonds, het fonds voor en door ondernemers, is 

geactiveerd;  

• De OZB is niet harder gestegen dan de inflatie. 

 

B. Hier staat het CDA Enkhuizen voor: 

• Een aangenaam klimaat voor ondernemers. 

• Een stabiel, solidair ondernemersfonds;  

• Een gedegen financieel beleid. Uitgaven en inkomsten moeten met 

elkaar in evenwicht en verdedigbaar zijn; 

• Werkgelegenheid in de regio behouden is het uitgangspunt, ook 

voor de gemeente;  

• Het behouden en versterken van het toerisme in Enkhuizen. 
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4. Sport, cultuur en vrije tijd. 
Vrijetijdsbesteding in eigen stad. Niets mooiers toch? Enkhuizen heeft het 

allemaal. Sportfaciliteiten, een cultureel centrum, en een mooi (regionaal) 

buitengebied. Beweging is gezond voor jong en oud. Films en theater verruimen 

de geest. Cultuur vergelijken kan pas als je meerdere vormen kent  

 

Wij staan voor een passend sportief en cultureel aanbod in onze stad. Want 

waarom naar de regio als het ook in eigen stad kan? Goede initiatieven worden 

door ons ondersteund. Wij zijn er voor u. 

 

A. (Mede) mogelijk gemaakt door het CDA Enkhuizen:  

• Realisatie van de DROM, een prachtig cultureel centrum voor jong 

en oud; 

• De kunstgrasvelden zijn aangelegd; 

• Voor de basisscholen is een cultuurprogramma ontwikkeld; 

• De schooltuinen zijn behouden. 

 

B. Hier staat het CDA Enkhuizen voor: 

• Een divers aanbod in onze culturele centra en sportverenigingen; 

• Toegankelijkheid voor iedereen, want cultuur is niet voor de elite. 

• Sport en cultuur voor jong en oud als middel om participatie te 

vergroten, gezondheid te verbeteren, en eenzaamheid te (helpen) 

voorkomen. 

• Ondersteuning van de items van de Enkhuizer Stichting Sport 

Beweegt voor de komende raadsperiode. 
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5. Bereikbaarheid en verkeer. 
De gastvrije stad. Een must volgens CDA Enkhuizen. Enkhuizen is een 

buitengebied. Buitengebieden zullen altijd lastiger bereikbaar zijn dan 

randsteden. Goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer, boot of auto is 

daarom van levensbelang. Een onderwerp dat onze volle aandacht heeft. Maar 

ook in de stad zelf blijft doorstroming en bereikbaarheid, een punt van aandacht. 

Een goede doorstroming en bereikbaarheid van onze (binnen) stad is noodzakelijk 

voor onze inwoners, maar zeker ook voor (het behoud van) onze lokale 

ondernemers.  

 

A. (Mede) mogelijk gemaakt door het CDA Enkhuizen  

• Geen betaald parkeren in Enkhuizen; 

• Betere parkeergelegenheid bij het station. 

 

B. Hier staat het CDA Enkhuizen voor: 

• Geen betaald parkeren voor inwoners, onderzoek naar bijdrage 

voor toeristen bespreekbaar. 

• Een verbeterde weg- en spoorverbinding tussen Enkhuizen en de 

Randstad; 

• Een verbeterde verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad; 

• Digitalisering van parkeerhandhaving;  

• Een langere geldigheidsduur van de parkeervergunning. 
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6. Praktische duurzaamheid en rentmeesterschap. 
 

Wij staan ervoor dat wij minimaal onze eigen levenstandaard willen 

doorgeven aan de volgende generatie, en dat verspilling tot een minimum 

moet worden beperkt. Veel van onze bronnen zijn eindig. Waar (meer) 

duurzame oplossingen binnen onze gemeente mogelijk zijn, zullen we deze 

ondersteunen. Want ook voor Enkhuizen geldt: dit is een stad om door te 

geven.  

  

A. (Mede) mogelijk gemaakt door het CDA Enkhuizen:  

• Een gedegen financieel beleid. De geldstromen zijn op orde. 

 

B. Hier staat het CDA Enkhuizen voor: 

• Herziening van het afvalophaal en afvalscheidingsbeleid. Waarbij 

het CDA voorstander is van vaker inzamelen / ldegen van de grijze 

huisvuilcontainers. 
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7. Politiek en bestuurbaarheid. 
 

Het politieke klimaat in Enkhuizen is sinds jaar en dag weerbarstig. Soms lijkt 

het niet de vraag of een college gaat vallen, maar wanneer dit gaat gebeuren. 

Het CDA gelooft in bestendige stadsbesturing en brede 

samenwerkingsverbanden. Niet de politieke kleur is doorslaggevend, maar 

het resultaat voor de stad en onze inwoners. (Voorgestelde) besluiten worden 

op hun merites genomen en beoordeeld. Bij de vraag of wij wel of niet 

akkoord gaan, zal het antwoord op de vraag: ‘ wat heeft de Enkhuizer hier 

eigenlijk aan’ altijd doorslaggevend zijn. 

 

Hoewel regionale samenwerking voor een goed Enkhuizen noodzakelijk is, 

komt lokaal Enkhuizer bestuur hierdoor onder druk te staan. Dit heeft onze 

blijvende aandacht en wij zullen initiatieven nemen en ondersteunen om de 

lokale, Enkhuizer besluitvorming te versterken. U stemt namelijk op ons en 

niet op de regio.  

 
A. (Mede) mogelijk gemaakt door het CDA Enkhuizen:  

• Brede samenwerkingsverbanden; 

• Een collegiale bestuur sfeer; 

• Out of the box denken, ruimte voor initiatieven. 

 

B. Hier staat het CDA Enkhuizen voor: 

• Versterking van het bestuur 

• Regionale samenwerking, maar lokale besluitvorming;  

• Verder kunnen kijken dan uitsluitend de eigen partij belangen 

(samenwerken). 

 
  

 
  


