
Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen alweer enige tijd achter ons liggen is er achter de schermen

hard gewerkt om te komen tot een coalitieakkoord. De uitslag van de verkiezingen was teleurstellend

voor het CDA en daarom hebben we ons vanaf het begin bescheiden opgesteld. Bereid om onze

verantwoordelijkheid te nemen in een nieuwe college maar niet tegen elke prijs. We moeten als CDA

echt kleur kunnen toevoegen aan een coalitie. Nu 2,5 maand later kunnen we met recht stellen dat dit

gelukt is. De inhoud van het coalitieakkoord past bij de wijze waarop wij naar de toekomst van

Haarlemmermeer willen kijken met realistische ambities.

Het coalitieakkoord is het resultaat van een intensieve periode van onderhandelingen met de partners

VVD, HAP en D66. De gesprekken zijn vanaf het begin constructief geweest en hebben in een goede

sfeer plaats gevonden. Daardoor hebben we ons kunnen richten op de inhoud en het maken van

afspraken die aansluiten bij ons verkiezingsprogramma. Ik heb samen met Dick Blom deze

gesprekken mogen voeren en ben blij dat de nieuwe fractie ons het vertrouwen heeft gegeven. Wij zijn

erg tevreden met het resultaat en zien volop mogelijkheden om het CDA de komende jaren weer te

laten groeien met dit coalitieakkoord in de achterzak.  

We zijn blij dat we middelen hebben gevonden om de meest pijnlijke maatregelen die we vorig jaar

hebben moeten nemen te kunnen verzachten vanaf 2024. Het nieuwe college krijgt de opdracht om

zorgvuldig uit te zoeken hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Het CDA heeft altijd bepleit dat als

er financiële ruimte komt in de nieuwe periode, dit onze inzet zou zijn. Die ruimte is gekomen door

extra geld dat gemeenten krijgen van het Rijk naar aanleiding van het regeerakkoord. Daarmee

hebben we invulling kunnen geven aan een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma. 

Dat het realiseren van meer betaalbare woningen extra prioriteit krijgt zal niemand verrassen. Dat

hebben alle partijen in de campagne duidelijk naar voren laten komen. De gemeente gaat regie

pakken door maatregelen in te voeren die de betaalbaarheid van woningen op korte en lange termijn

moet verbeteren. De eerste stappen hiertoe heeft het CDA samen met andere partijen vanuit de Raad

al genomen door regels in te stellen die woningspeculatie tegen gaan. We gaan hogere eisen steller

aan ontwikkelaars en willen het percentage betaalbare (en sociale) woningen bij

woningbouwprojecten waarvoor we steun krijgen van het Rijk verhogen. Wij richten ons op een

verhoging van 50% naar 60 tot 70%. De komende 4 jaar zetten we al belangrijke stappen door meer

dan 3000 woningen realiseren waarvan minimaal 50% betaalbaar (en sociaal) is. Het beleid van de

afgelopen periode wordt dan ook krachtig voortgezet en gaat nu dus echt vruchten afwerpen.  

Door Ruimtelijke Ordening en Wonen bij één wethouder te beleggen is een ander speerpunt van het

CDA ingevuld. In Den Haag wordt wonen weer ‘Volkshuisvesting’ genoemd en hier sluiten we vanuit

de gemeente nu op aan. Dit levert meer daadkracht op om processen te versnellen en daadwerkelijk

regie te pakken op plekken waar dat nodig is. Het beoogde resultaat mag duidelijk zijn: Sneller en

vooral meer betaalbare woningen realiseren zodat we de 20.000 woningen die we tot 2040 willen

realiseren ook kunnen gaan realiseren.

Gaan we Haarlemmermeer dan helemaal volbouwen de komende jaren? Nee, dat is nadrukkelijk niet

de bedoeling en de door het CDA zo gewenste balans tussen behoud van het open polderlandschap,

kwaliteit van de leefomgeving en ontwikkelingen komt dan op meerder plekken terug in het

coalitieakkoord. De titel zegt het al; we moeten toekomstbestending groeien. Dat betekent voor het

CDA rentmeesterschap, we willen de kwaliteit van wonen, leven en werken in Haarlemmermeer

behouden voor toekomstige generaties. 
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We verdichten waar dit kan en vooral ook niet, waar dit niet kan. We zetten in op een betere balans

tussen de lusten en lasten van Schiphol en gaan meer groen realiseren. De komende vier jaar komen

er 8.000 bomen bij en gaan we bij de inrichting van de openbare ruimte ook vergroenen waar dit kan.

We bieden meer ruimte voor bewegen en recreatie, in een open en vooral groene leefomgeving,

precies waar het CDA zich al jaren voor inzet.

We hebben echter ook te maken met een opeenstapeling van crisissen waar we ons zorgen over

maken. Daarom zijn de ambities in het coalitieakkoord realistisch en houden we rekening met wat op

ons af kan komen. We investeren in de gemeentelijke organisatie om bestaande en nieuwe ambities

te kunnen realiseren en onze inwoners en ondernemers optimaal te kunnen faciliteren. We maken de

gemeente hiermee toekomstbestendig zonder extra lastenverzwaringen door te voeren.  

Daarbij blijven mensen helpen die ondersteuning nodig hebben en onderzoeken we of het huidige

minimabeleid kan worden verruimd. In de samenleving die wij voor ogen hebben speelt

rechtvaardigheid en kansengelijkheid een belangrijke rol. Dit zien we terug in de manier waarop we

omgaan met Zorg & Welzijn en Jeugd & Onderwijs. Iedereen verdient een kans om mee te doen en

daarbij maken we geen onderscheid. Daarentegen wordt ook krachtig opgetreden tegen misbruik van

regelingen, crimineel gedrag en overlast. Haarlemmermeer moet een veilige gemeente zijn om in op

te groeien.   

Mariëtte Sedee neemt namens het CDA deel aan het nieuwe College. Met onderwerpen als Groen &

Recreatie, Sport, Volksgezondheid en Vastgoed hebben wij een brede en uitdagende portefeuille

samen kunnen stellen, die ons goed past. Zij zal ook projectverantwoordelijke zijn voor Park21 en alle

agrarische zaken behartigen. Als 2e Loco burgermeester zal zij ook actieve rol hebben bij het

vervanger van onze burgermeester.

Hoewel we erg tevreden zijn met het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling, zijn er natuurlijk ook

zaken die we liever nog concreter of zelfs op een andere manier hadden willen opnemen. Daar ben ik

heel eerlijk over. Samenwerken betekent echter niet alleen nemen maar ook geven. Dat hebben we

tijdens de onderhandelingen op een heel prettige manier gedaan. Dat geeft vertrouwen voor de

komende vier jaar. Veel zal ook afhangen van de uitwerking van de v

oorstellen van het College. 

De nieuwe fractie van het CDA heeft de mouwen al opgestroopt 

om onze rol in de Raad in te gaan vullen zoals dat hoort. Mariëtte Sedee 

kijkt met veel energie uit naar de uitdagingen in haar nieuwe portefeuille 

en de 

samenwerking in het nieuwe college.    

Mariëtte, Herman, Pascalle, Pauline, Dick en ondergetekende 
Gaan de komende 4 jaar 

“Aan de slag voor jou en je omgeving”. 

Erik van der Peet
Lijsttrekker & fractievoorzitter 
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