
 
 
 

 
 
 
 
 

  Landsmeer, Den Ilp, Purmerland 

 
 

Verkiezingsprogramma  

2018 – 2022 
 

 
 



CDA Landsmeer – Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

 Pagina 2 van 8 

 
Met elkaar, voor elkaar 
 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA-Landsmeer voor 
2018 tot 2022. Voordat we vooruitkijken, blikken wij terug op een 
periode van vier jaar waarin we samen met een brede coalitie mooie 
resultaten hebben geboekt. Mooi was het om te zien dat er de 
afgelopen periode steeds meer bewoners betrokken zijn bij diverse 
ontwikkelingen en besluiten tot en met de kleinsten aan toe: de 
kindergemeenteraad. Dat is in het verleden wel eens anders 
geweest.  
 
Er gaan al veel zaken goed. De begroting is in evenwicht voor de 
komende jaren, Landsmeerders geven de gemeente een 8,1 als 
rapportcijfer om in te wonen en uit onderzoek van Elsevier blijkt dat 
onze gemeente zelfs op de 11e plaats staat (van in totaal 388) in de 
lijst van beste gemeenten om te wonen (gekeken wordt naar de beste mix van wonen, 
werken, winkelen, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte).  
 
Het CDA wil graag verder bouwen op bovenstaand fundament. Er gaat al heel veel goed, er 
kunnen zeker nog zaken beter. Het CDA wil de ingeslagen weg voortzetten, op basis van een 
goede dialoog, leidend tot gedragen besluitvorming. Dit alles gericht op een fijn, veilig, groen 
en gezond Landsmeer. 
 
Ik wil me persoonlijk inzetten voor een goed functionerende gemeenteraad, waarin positief 
kritisch de belangen van alle Landsmeerders worden vertegenwoordigd. Voor een 
Landsmeer dat we door willen geven. 
 
Het CDA doet dat in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland onder het motto: 
 
 
 
 

Ik hoop dat we ook dit jaar weer op uw stem mogen rekenen. 
 
Eric Knibbe 
Lijsttrekker CDA-Landsmeer 
 
 

 
www.facebook.com/CDALandsmeer/ 

 

www.cda.nl/noord-holland/landsmeer/  
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1. Algemeen Bestuur 

Het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Landsmeer staat onder druk. 
Wat betreft samenwerking of samengaan met andere gemeenten moet in de komende 
raadsperiode een beslissing genomen worden. De voorkeur van CDA Landsmeer is een 
samengaan van de groene gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Wormerland, Oostzaan 
en Landsmeer. Een samengaan van deze gemeenten moet uitmonden in een Bestuurlijke 
Fusie die toekomstbestendig is.  
Samenwerking of samengaan met Amsterdam wijzen wij op voorhand af.  
CDA Landsmeer wil, wat betreft de bestuurlijke toekomst, gaan voor bestendigheid en 
zekerheid. 
 
In Landsmeer, Den Ilp en Purmerland dienen Wijkraden te komen. 
Veel gemeenten zoeken naar werkbare vormen van burgerparticipatie. De wijkraden in onze 
gemeente dienen door de gemeente te worden georganiseerd en gefaciliteerd. Mits goed 
afgebakend kunnen deze wijkraden in onze gemeente een goede rol spelen ook bij 
samenwerking of fusie met andere gemeenten en dat daarna blijven doen. Het CDA vindt 
het belangrijk dat de samenstelling van de wijkraad een goede afspiegeling vormt van de 
bewoners. 
 

 
2. Openbare Orde en Veiligheid 
 

Criminaliteit en overlast moeten worden tegengegaan. 
Dit is nodig om de sociale samenhang en geborgenheid te 
blijven waarborgen in onze gemeente. Politie moet 
nadrukkelijk optreden bij overlast. Voldoende handhaving is 
nodig.  
De kosten ten gevolge van vandalisme moeten verhaald 
worden op de overtreders of hun opvoeders. 
 
De wijkagent moet herkenbaar en aanspreekbaar zijn en er 
moet regelmatig communicatie zijn via KOMPAS. Ook de 
plaats en de openingstijden dienen in Kompas vermeld te zijn.  
 
Het CDA Landsmeer wil geen coffeeshop(s) in Landsmeer. 
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3. Infrastructuur 
 

Het CDA Landsmeer blijft zich sterk maken voor een vitaal en 
een landelijk Landsmeer met een bereikbaar en toegankelijk 
voorzieningenniveau, dat aansluit bij de behoeften van de 
bewoners. 
 
Het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op drie 
speerpunten: bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het 
bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit. Het aanbod 
van openbaar vervoer moet op een hoog niveau blijven.  
Er is grote zorg over de drukte op het Lint. Vrachtverkeer 
moet gereguleerd worden. 

Daarnaast wil CDA  Landsmeer dat in onze gemeente, veel 
meer dan nu het geval is, 30 km zones worden ingevoerd met 
daarbij tevens een afdoende handhaving door controle op 
snelheidsovertredingen. Daar moet geld voor vrijgemaakt 
worden. 
De gemeente ontwikkelt samen met bedrijfsleven en 
winkeliers een verder uitgewerkte visie op distributie en 
zakelijk (zwaar) verkeer. 
Voetpaden moeten goed begaanbaar zijn: rollatorproof! 
Het CDA wil dat de kosten voor het Openbaar Vervoer voor 

ouderen worden verlaagd. 
  
 
 

4.  Milieu 
 

Onze gemeente moet zich sterk maken voor een duurzame en 
energie-neutrale leefomgeving met behoud van landschap en 
natuur waar economische groei samengaat met 
duurzaamheid. Duurzaamheid doe je samen!  
 
Het begint bij ons allemaal. De gemeente moet het voorbeeld 
geven. Burgers en maatschappelijke organisaties zien steeds 
meer mogelijkheden om duurzame ontwikkeling zelf in de 
praktijk te brengen.  
 

Initiatieven moeten worden gestimuleerd en ondersteund vanuit de gemeente in het kader 
van participatie, bijvoorbeeld door subsidie voor het aanleggen van zonnepanelen. 
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5.  Wonen & Ruimtelijke ordening 
 
In de komende periode dienen een groot aantal projecten te worden gerealiseerd. Het CDA 
Landsmeer zet zich in voor woningen voor met name jongeren en ouderen. De realisatie van 
het Van Acker-project, verplaatsing van de ICL en het onderzoek naar bouw op de plaats van 
het huidige gemeenteterrein aan de Violierweg zijn daarin 
van groot belang.  
Activiteiten en beperkte nieuwbouw in het Landelijk Gebied, 
we denken dan aan het terrein ten westen van de Nieuwe 
Gouw sloot, passend bij het karakter van het dorp, moeten 
mogelijk blijven. 
Vrijkomende agrarische bebouwing moet omgevormd kunnen 
worden tot een woonfunctie met name voor jongeren.  
Het CDA wil de binnenkomst van Landsmeer aantrekkelijker 
maken! 
 

 
6.  Economische Zaken 
 

Toerisme is een kans voor Landsmeer. 
De directe ligging aan de Ring A10, het aanbod van 
recreatiemogelijkheden in het Twiske en kennismaking met 
het unieke veenweidegebied llperveld bieden kansen genoeg 
om Landsmeer, hoewel kleinschalig, meer te laten profileren 
als toeristische gemeente. Landsmeer kan bijvoorbeeld een 
poortfunctie bekleden in de promotie van producten uit het 
veenweidegebied.  
Extra steun hierbij is de bouw van een hotel dat reeds in onze 
verkiezingsprogramma's van 2006 en 2010 is genoemd.  
Wij zien graag dat het huidige niveau winkelvoorzieningen op peil blijft en dus leegstand 
wordt tegen gegaan. Wij zetten in op een versterking van de relatie tussen gemeente en 
bedrijfsleven. 
                                        
 

7.  Onderwijs 
Het CDA wil dat ieder kind goed onderwijs krijgt. Wij pleiten 
ervoor dat de kinderen uit Landsmeer recht hebben op een 
plek in een Landsmeerse school. Het mag niet voorkomen dat 
een Landsmeers kind geen plek op een basisschool binnen de 
gemeente kan vinden. 
Zwemonderwijs voor alle kinderen is essentieel in de 
waterrijke omgeving waarin wij wonen. Wij zien graag dat 
ieder kind in Landsmeer zwemvaardig is en een zwemdiploma 
kan behalen. 
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8.  Groene Ruimte 
 

Het CDA wil openbaar groen behouden in het Landsmeerder- 
en Ilperveld. Groene en schone publieksruimtes verhogen de 
leefbaarheid en dragen bij aan een beter leefmilieu. Het 
gezamenlijk aanleggen en onderhouden van groen is goed 
voor de sociale samenhang tussen bewoners. Bezuinigingen 
op openbaar groen accepteren wij niet.  
We stimuleren creativiteit om Het Twiske exploitabel te 
houden. 
We hebben de overtuiging, dat door agrarische activiteiten 
het llper- en Landsmeerder veld in stand kan blijven. Overleg 
met boeren hieromtrent is beslist noodzakelijk. 
                                             

9.  Werk en Inkomen 
 

Voor burgers die een beroep doen op bijstand, in welke vorm 
dan ook, moet een lidmaatschap van een sportclub 
gesubsidieerd worden. Dit kan door het verstrekken van een 
sportpas. Vooral voor nieuwkomers bevordert dit de 
integratie. Door de decentralisatie blijft voorlichting 
noodzakelijk. Wij pleiten ervoor dat de cliënten bevraagd 
worden en dat er goed in de gaten wordt gehouden hoe het 
gaat en wat er beter kan. 
Werkzoekenden moeten adequaat en op maat geholpen 
kunnen worden. De gemeente is het voorbeeld als het om het 
beschikbaar stellen van stageplaatsen gaat voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De adviesraad sociaal domein moet ook de gemeenteraad kunnen adviseren. 
Wij zorgen allemaal voor zorg. 
  
 

10.  Cultuur Sport Welzijn 
 

Bij voorzieningen voor de jeugd moeten jongeren tot 18 jaar 
en hun organisaties bij de beleidsvorming betrokken worden. 
Het CDA pleit ervoor, dat er weer een Jongerenraad komt. De 
kindergemeenteraad moet in haar huidige vorm blijven 
bestaan en met de jongerenraad samenwerken aan een mooi 
Landsmeer voor de kinderen en de jongeren. De groep van 
12-21 jaar moet worden gestimuleerd om in contact te blijven 
met de gemeente. Hierbij kan een jongerencoach helpen. 
Sport is niet alleen zaligmakend: óók culturele verenigingen 
verdienen financieel en beleidsmatig evenveel aandacht als 
de sportverenigingen. De functie van de Dorpshuizen wordt ondersteund en versterkt.   
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11.  Volksgezondheid en zorg 
 

Mantelzorgers verdienen extra aandacht. Wij willen dat hun 
wensen regelmatig geïnventariseerd worden en dat er 
gerichte actie ondernomen wordt indien nodig. Wees niet 
zuinig met respijtzorg. 
In verband met de sterke vergrijzing in Landsmeer is goede 
zorg in onze gemeente van groot belang. Het loket moet door 

de burger snel en gemakkelijk 
gevonden kunnen worden. In 
openbare gebouwen moet 
informatie hierover komen te 
liggen, zodat men weet waar men moet zijn. Preventieve zorg 
kan zwaardere hulpverlening of zorg voorkomen.  
 
Het CDA vindt het erg belangrijk dat geld, bestemd voor de 3 
Decentralisaties, zorg, jeugd en participatie (dit is meedoen in 
de maatschappij), daaraan ook uitgegeven wordt.  
 

Het bedrag dat overblijft mag niet in de pot van de algemene middelen komen!  
 

 
 

12.  Nieuwe Nederlanders 
 

Het CDA Landsmeer ziet graag dat deze groep mensen zo snel 
mogelijk kan integreren in Landsmeer. Cultuur-, sport- en 
maatschappelijke verenigingen kunnen hier het verschil 
maken.  
 
Een initiatief zoals ‘Nieuwe Buren’ vinden wij een prachtig 
voorbeeld op dit gebied.  
 
De gemeente dient zich actief in te zetten zodat een vlotte 
inburgering gerealiseerd kan worden.   
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13.  Kieslijst CDA Landsmeer  
 
Het CDA Landsmeer is er trots op om een gevarieerde en evenwichtige lijst te kunnen 
presenteren. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij met deze mensen een stempel 
kunnen drukken op de belangrijke periode die voor ons ligt. 
                     
1. Eric Knibbe - Fractievoorzitter en Lijsttrekker 
2. Adrie van Erp 
3. Pascal Brugmans 
4. Joop Rietberg 
5. Gerard Knibbe  
6. Joke Grevenstuk 
7. Harry Kruizenga 
8. Aart Goede 
9. Corrie Stellema 
10. Vanita Attema (lijstduwer; wil bij voorkeurstemmen niet in de raad) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
                                               


