
Heemskerk CDA wil dat iedereen meedoet aan 
de maatschappij. Participatie is daarom een van 
onze speerpunten.

Dit zijn onze ideeën!

1.
Het stimuleren van migranten tot deelname  

aan het arbeidsproces

Integratie van migranten vergt veel inspanning en 

is een langdurig proces, zeker wanneer de culturele 

verschillen ten opzichte van onze samenleving 

groot zijn. Heemskerk CDA wil migranten daarom 

actief stimuleren om aan het arbeidsproces deel te 

nemen. Dat doen we door middel van persoonlijke 

begeleiding.

2.
De Sport- en Cultuurpas als instrument  

in het integratieproces

Jongeren integreren doorgaan sneller via 

vriendengroepen. De Sport- en Cultuurpas (zie 

thema Sport en cultuur) is daarom een belangrijk 

instrument om het integratieproces via actieve 

deelname aan onze clubs te stimuleren.

.

3.
Actieve deelname voor mensen met een 

maatschappelijke achterstand

Meedoen aan de maatschappij is niet voor alle 

mensen vanzelfsprekend. Sommige mensen 

hebben door ziekte of andere omstandigheden 

beperkingen, waardoor regulier betaald werk niet 

mogelijk is.

Werk is echter een belangrijke voorwaarde 

voor maatschappelijke participatie. Heemskerk 

CDA stimuleert daarom het gebruik van sociale 

werkplekken. We willen ook veel meer van 

dergelijke plekken ook bij de gemeente zelf 

realiseren.

4.
Eenzaamheid tegengaan met toevallige  

ontmoetingen en geclusterd wonen

Eenzaamheid is een groot probleem onder 

ouderen en andere doelgroepen. Mensen maken 

niet altijd even eenvoudig contact. We stimuleren 

daarom de toevallige ontmoeting. Dat doen 

we bijvoorbeeld via de Heemskerkse Tafel: een 

wekelijkse maaltijd waarbij iedereen welkom is om 

mee te koken en te eten.

Meedoen

Geclusterd wonen voor ouderen helpt eveneens  

in het tegengaan van de eenzaamheid.  

Dit kan door het wonen in een complex 

met zelfstandige woningen, gekoppeld aan 

een ontmoetingscentrum en bijbehorende 

voorzieningen (zie thema Wonen).

5.
Duidelijkheid in de participatie

Samenleven betekent dat we de verschillen 

tussen mensen in ons voordeel moeten benutten. 

Participatie is daarbij essentieel om de wensen, 

argumenten en belangen van inwoners te 

kennen en deze te betrekken bij het beleid en de 

uitvoering.

De mate van participatie, de uitgangspunten 

en de randvoorwaarden moeten daarbij wél van 

tevoren helemaal duidelijk zijn. Dat voorkomt 

frustratie en teleurstellingen achteraf. 
Werk aan

 gezondheid, 
organiseer

ontmoetingen, 
iedereen doet 

mee
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