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1.  Waarden en traditie  

  

Het CDA gedachtengoed 

Het CDA anno 2018 vindt, ook nu, nog altijd haar wortels in het Christelijk gedachtengoed. 

De boodschap dat we in de wereld waarin we leven te gast zijn en deze door moeten geven 

aan onze nakomelingen wordt gelukkig door velen onderschreven. Niet krampachtig, niet 

links, niet rechts, het gaat niet over remmen of gas loslaten maar over mens- en 

maatschappijbeeld, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. Anders gezegd, 'publieke 

gerechtigheid' en 'rentmeesterschap'. Het laatste woord wordt vaak gebruikt maar is 

misschien wel het moeilijkst uit te leggen. Het is vergelijkbaar met een boom, als we er goed 

voor zorgen komen er vruchten. Deze kunnen we eten maar de boom moet kunnen blijven 

staan! 

Juist nu het beter gaat moeten we vooruit kijken en die zaken oppakken die nodig zijn voor 

een duurzame groei, ontwikkeling en  voor de toekomst. Hierbij dienen we de kansarmen 

niet te vergeten. Het verleden is geweest. Daarvan hebben we geleerd. We zijn klaar voor 

wat komen gaat! We zijn er nieuwsgierig naar! Het CDA gedachtengoed staat als een huis, 

nu en voor later. 

 

Lokale eigenheid  

De Gemeente Langedijk kent zijn eigen cultuur. Of het nu gaat om onze Broekerveiling, 
onze trots die wij ruimte moeten geven om te ontwikkelen, of onze zuurkoolfabrieken, 
koolvelden, kermissen en Oranjeverenigingen. Ook ons verenigingsleven heeft een grote 

diversiteit aan sportmogelijkheden, toneel en nog veel meer. Dit draagt bij aan persoonlijke 
ontplooiing van mensen en gevoel van verbondenheid binnen onze dorpskernen. Soms op 
basis van de plaats van hun woning, soms op basis van waar men geboren is en soms 

gewoon omdat het aanbod in die betreffende kern is. En ondanks de verschillende kernen 
voelt de Langedijker zich Langedijker. Want in welke kern je je ook bevindt, allen worden 
met elkaar verbonden door historische straten als de Bovenweg en Benedenweg in Sint 

Pancras of de Voorburggracht en de Dorpsstraat in Broek op Langedijk, Zuid- en Noord 
Scharwoude en Oudkarspel. Vanuit een historische kern is Langedijk de afgelopen 

decennia steeds meer gegroeid met inmiddels een groot aantal woonwijken. Deze groei 
heeft altijd plaatsgevonden met het idee dat men ruimte en groen om zich heen heeft, 
weinig hoogbouw en huizen met tuinen. Dit past bij de Langedijker identiteit. 

  

Sociale cohesie  

Zelfs voor een dorp als Langedijk is het lastig om de traditie te behouden, dat je weet wie je 
buren zijn en dat een buur in tijden van nood er altijd voor je is. Dat je ook een oogje in het 

zeil houdt als het om de kinderen in de straat gaat en elkaar aanspreekt als er iets is.   

Het CDA wil het landelijk karakter van wonen in Langedijk blijven stimuleren. Het CDA wil 
geen grote nieuwbouwprojecten, maar kleinschalige woonwijken. Het CDA gelooft dat deze 
ruimtelijke indeling de sociale cohesie, de betrokkenheid van burgers met elkaar, stimuleert.  

In deze kleinschalige projecten moet aandacht zijn voor betaalbare koopwoningen voor 

starters en alleenstaanden. Maar ook moet er nagedacht worden over woonvormen voor 
eenzame mensen, senioren en andere mensen die behoefte hebben aan een woonvorm 

waar ontmoeten en elkaar helpen centraal staat.   

  

Het behoud van groen en voorzieningen  

Het CDA staat voor het behouden van de akkers en weilanden om Langedijk heen.  



 

Voor eigen zwembaden waarin kinderen van jongs af aan leren zwemmen en zelf op de fiets 

heen kunnen om daar hun vriendjes te ontmoeten. Voor voldoende groen om tussen te 
kunnen spelen, recreëren en wandelen.   

  

Het behoud van de bibliotheek  

Essentieel onderdeel van de opvoeding van kinderen, maar ook deelnemen aan de 
maatschappij door ouderen en nieuwkomers, is de bibliotheek. De traditionele bibliotheek 
die boeken uitleent verdwijnt door de opkomst van e-boeken, computers en smartphone, 

maar ook taken als taaltraining, sollicitatietraining en andere maatschappelijke activiteiten 
kunnen vanuit de bibliotheek worden opgezet en gestimuleerd. Het CDA pleit voor een 

vaste en bestendige plek voor de bibliotheek in onze samenleving. Hiertoe willen wij 
prestatieafspraken maken waarmee een voortbestaan van de plaatselijke bibliotheek wordt 
gegarandeerd.  

  

De Broeker Veiling  

Het museum Broeker Veiling vervult een specifieke rol in onze samenleving, als verwijzing 
naar ons (waterrijke) verleden maar ook naar de wijze waarop vorige generaties in hun 

levensonderhoud konden en moesten voorzien. Het CDA draagt dit museum een warm hart 
toe en vindt dat het moet blijven bestaan. Om dit mogelijk te maken dient samenwerking 
gezocht te worden met niet alleen het bestuur van het museum, maar ook met de  

inwoners van Langedijk en ons gemeentebestuur en de regio waar het gaat om de 

ontwikkeling van een toeristische route die via ons museum loopt. Waar noodzakelijk wil het 
CDA hier facilitering en ondersteuning bieden.  

  

Burgerschap  

Het CDA-Langedijk wil de democratie volop de kans geven om burgerschap te tonen. Wij 
staan voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij 

voor een bestuur dat partner is. Dit vraagt een andere houding van de lokale politici: meer 
loslaten, meer vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend handelen. Zo willen 
wij de betrokkenheid bij de gemeenschap laten groeien. Hierbij past een lokaal en 

laagdrempelig bestuur. Een participerend bestuur welke weet wat er in de buurten speelt en 
daarbij initiatieven passend kan stimuleren. Voorbeelden dat onze samenleving hier klaar 
voor is zijn bijvoorbeeld bij Het Behouden Huis, Het Regthuis, Jeugdhuis Sint Pancras, Lief 

Langedijk en een visie als Langedijk ontwikkeld met water (maar altijd met behoud van het 
karakter van Langedijk en met respect voor de natuur).  

  

Gemeentelijke organisatie en samenwerking 

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen 
aan, omdat deze ingewikkeld zijn of gemeentelijke grenzen overschrijden of soms is 

samenwerking beter. Samenwerking is dan ook een goede optie om als gemeente kwaliteit 
te kunnen leveren of kwetsbaarheid op te heffen. Maar uitgangspunt moet steeds zijn dat 
samenwerking niet leidt tot een grote afstandelijke organisatie.   

Alleen samenwerking zal niet voldoende zijn, er moet geïnvesteerd worden in kwaliteit en 

opleidingen. Middels een doorlichting van de organisatie zal er een plan ontwikkeld dienen te 

worden om de organisatie te verbeteren op het gebied van kwaliteit, efficiency en 

kwetsbaarheid. Wij streven naar een betrokken gemeente, die haar inwoners kent. 

 

Een zelfstandige Gemeente Langedijk  

Vanwege onze lokale belangen kiest het CDA-Langedijk voor een zelfstandig Langedijk. Het 
onderzoek van Berenschot wijst uit dat alle opties voor Langedijk open liggen te weten 
zelfstandig blijven met een zelfstandig apparaat of ambtelijke fusie of een totale fusie. Nu de 

financiën  inmiddels op orde zijn is elke vorm van fuseren discutabel. Daarom kijkt het CDA 
kritisch naar elke vorm van verandering. De bestuurskracht bij ambtelijk fuseren wordt er 



 

niet groter op. De gemeenschappelijke regelingen met nabuurgemeenten en organisaties 

staat hier los van. Bestuurlijke fusie levert Langedijk geen toename van invloed op in het 
proces. Er zal bij dergelijke fusie nog nauwelijks invloed zijn op de besluitvorming. Daarom 
kiest het CDA-Langedijk voor zelfstandigheid. 

 

  

2.   Familie en gezin   

Families vormen het fundament van Nederland en vormen een belangrijke hoeksteen van 

de gemeenschap in Langedijk.   

Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Die families 
vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen 
opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde 

gezinnen. Het CDA prijst hoe ook op die manier volwassen mensen verantwoordelijkheid 
nemen voor elkaars kinderen. In veel gezinnen nemen ook andere familieleden een 
belangrijke rol in, opa’s en oma’s, broers en zussen en ooms en tantes. De zorg in 

Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van mantelzorgers. Wij 
hebben daar grote waardering voor en voelen het als een plicht om hun zorg te 
ondersteunen en te vergemakkelijken. 

  

Gezinnen   

In al die gezinnen en families worden waarden en normen overgedragen, leren we 

samenleven. We ontvangen en geven er liefde, toewijding en inzet. In tijden van tegenslag 
is familie vaak de plek waar we bescherming en ondersteuning vinden. Families en 
gezinnen zijn van onschatbare waarde. Met het grootste deel van al onze jongeren gaat het 

goed: ze zijn gezond, doen naar vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en 
voelen zich goed. 

  

Schuldhulp  

De gemeente dient aandacht te hebben voor de omstandigheden waaronder kinderen 
opgroeien, ook voor de financiële omstandigheden. Wij zijn daarom voorstander van het 
ontwikkelen van een armoede- en schuldhulpverleningsbeleid die zich met name richt op 

het helpen met het aanpassen van het uitgavenpatroon en daarnaast preventie. 
Onderzoeken wijzen uit dat kinderen die opgroeien in een gezin met schulden, vaak ook zelf 

al op jonge leeftijd geconfronteerd worden met schuldenproblematiek. Door voorlichting te 
geven op scholen zet het CDA in op vroegtijdige interventies om toekomstige 
schuldenproblematiek te voorkomen.  

  

Pleegzorg   

In het bijzonder noemen we ook de pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de kans 
krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’ vinden.   

Van belang is ook de weekend pleegzorg of deeltijd pleegzorg, waarbij kinderen en 

jeugdigen naast het verblijven in hun geboortegezin gedurende de week of maand 
kortdurend bij een pleeggezin verblijven die de ouders in de opvoeding ontlast en het kind 
een tweede thuis geven zodat zij goed kunnen ontwikkelen.  

Verblijven in een pleeggezin kan wanneer het tijdig aangeboden wordt soms ingrijpendere 

uithuisplaatsingen voorkomen.   

CDA-Langedijk vindt het van belang dat er voldoende gezinnen zijn die een tweede thuis 
willen aanbieden en pleit ervoor dat er in het budget voor jeugd voldoende beschikbaar is 

om dit te steunen.  

  

 

 



 

3.   Veiligheid  

  

Veiligheid is een basisbehoefte in onze samenleving, waarin mensen zich thuis en 
geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, 

maar daden. Wij willen ons in het bijzonder richten op het tegengaan van criminaliteit 
welke een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het  
veiligheidsgevoel in de maatschappij. Wij denken hierbij aan woninginbraken, 

verkeersoverlast, en overlast gevende jongeren. Met de nadruk op het laatste: niet iedere 
groep jongeren bezorgt overlast. Maar voor die groepen waarvoor dat wel geldt, willen wij 

middels jongerenwerkers en door het betrekken van de ouders beter deze groepen 
kunnen begeleiden. Indien dit een oplossing is, zal er gezocht worden naar andere 
plekken waar zij elkaar kunnen ontmoeten zonder dat daar anderen overlast door ervaren. 

Maar in de basis moet er positief met onze jongeren worden omgegaan. Verveling moet 
omgezet kunnen worden in talentontwikkeling. Muziek, sport of wat hun passie ook kan 
zijn.   

  

Toezicht  

Het CDA is voorstander van cameratoezicht op plekken waar overlast wordt ervaren. Dit kan 

bij winkelcentra maar ook op (school-)pleinen. Iedereen in Langedijk moet kunnen genieten 
van de woonomgeving en daarbij niet gehinderd worden veroorzakers van overlast. Indien 
toch overlast wordt ervaren kunnen de Boa’s hiervoor ingezet worden, maar nog liever ziet 

het CDA de dorpsbeheerder terug. Deze heeft in het verleden bewezen dat (kleine) 
conflicten in de kiem gesmoord kunnen worden, kan mensen wijzen op overlastgedrag 
zonder meteen bestraffend te moeten handelen en kan mensen ook wijzen op 

veiligheidsaspecten aan of rond het huis (openstaande ramen of deuren, losliggende 
materialen, etc.).  

  

Veilige buurt voor het kind  

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en 
uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van 

belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te 
leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van 
overgewicht. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en 

aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. De openbare ruimte in de gemeente is nu goed 
ingericht voor kinderen en jeugdigen. Het CDA vindt het wel van belang dat deze goed 
wordt onderhouden en tijdig wordt ontwikkeld als dat nodig is.  

  

Veilig verkeer  

Het CDA is zeer verheugd dat het onderhoudsniveau van de wegen inmiddels weer is 
opgeschaald naar het B-niveau. De volgende stap is een gerichte aanpak van 

verkeersonveilige situaties. Het CDA wil dat alle 30-kilometerzones ook als zodanig worden 
ingericht, niet met drempels, maar met natuurlijke wegvernauwingen, plantenbakken en 

gelijkwaardige kruisingen om hardrijden te ontmoedigen. Daarnaast is goede verlichting op 
de gebruikelijke routes van wandelaars en fietsers van belang. Wij bepleiten tevens in 
kinderrijke buurten en in de omgeving van (sport)parken handhaving van 

verkeersovertredingen.  

Ook de oversteek van Oudkarspel naar Noord-Scharwoude via de Dorpsstraat en de 
Voorburggracht baart ons zorgen. Het CDA wil zo snel mogelijk in overleg met de provincie 
(de beheerder van de N504) om te onderzoeken op welke wijze deze oversteek veel veiliger 

gemaakt kan worden.  

Met deze maatregelen draagt de gemeente zorg voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen 
en volwassenen door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen.   

  



 

4. Onderwijs en ontwikkeling kinderen  

 

Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in 

de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de 
kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken 
inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, 

moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs.   

  

Verrijking cultuuraanbod op school  

De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een kaalslag in het aanbod van 

culturele en maatschappelijke ontwikkelingen voor kinderen.  

Het CDA ziet daarom graag muzieklessen en zangles weer terugkeren binnen het 
basisonderwijs en wil hier de middelen voor beschikbaar stellen.   

  

Zwemmen  

Langedijk is een zeer waterrijk gebied. Het afschaffen van de zwemlessen op de 
basisschool naast het feit dat veel nieuwe inwoners de zwemkunst niet machtig zijn, leiden 

tot het feit dat het CDA pleit voor de terugkeer van schoolzwemmen. Door zwemmen in de 
bovenbouw als aanvullende sportles aan te bieden, wordt de zwemvaardigheid van 
kinderen waar nodig bijgeschaafd en kan een achterstand in zwemvaardigheid worden 

gesignaleerd.  

  

Samen met maatschappelijke organisaties   

Het CDA is dé partij van de samenleving en is als geen ander in staat de balans te vinden 

tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale 
ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën 
over de zorg voor elkaar. Daarom is een vast contact met deze organisaties van belang.   

  

Sport en Cultuur  

Sportverenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren 

jongeren dat sport leuk is, samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de handen 
uit de mouwen te steken, respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrechter), wellicht 
zelfs mee verantwoordelijkheid dragen voor het beheer en onderhoud van een terrein. 

Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen een belangrijke bijdrage aan het 

tegengaan van overgewicht. Ook daarom vindt het CDA het belangrijk dat ieder kind kan 
sporten. Meer bewegen is vaak onderdeel van het behandelplan van een jongere met 
psychische problemen. Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren die extra uitdagingen in 

het leven ervaren, juist bij verenigingen succeservaringen op kunnen doen. Daarom is het 
belangrijk dat geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen gaan met 
jongeren die specifieke aandacht vragen. Ook is het belangrijk dat zij de weg weten te 

vinden als zij het gevoel hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘niet pluis’ is.   

  

Om de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, moet er in onze 
gemeente een jeugdsport- en/of jeugdcultuurfonds in het leven worden geroepen. Vanuit dit 
fonds kunnen onder meer initiatieven worden gesteund die het voor kinderen met een 

lichamelijke of psychische beperking, of problemen in hun ontwikkeling, toch mogelijk 
maken te gaan sporten. Denk bijvoorbeeld aan coaching van trainers hoe om te gaan met 
bepaalde ontwikkelingsstoornissen of speciale sport teams voor kinderen met een 

intellectuele beperking of autisme.  

Wij willen initiatieven zoals een jeugdsportfonds en lokale armoedefondsen (vanuit charitas 
en fondsen) vooral praktisch (administratief) ondersteunen. Zij kunnen ouders voor wie het 

lidmaatschap te duur is gericht ondersteunen. Hierdoor voorkomen we dat kinderen als 



 

gevolg van een armoedesituatie buitengesloten worden van allerlei activiteiten - elk kind 

verdient kansen!   

  

Integraal Kind Centra (IKC) 

Het CDA ondersteunt de doorontwikkeling van de IKC’s, waarmee voor kinderen een 

doorlopende leerlijn wordt ontwikkeld van 4 tot 12 jaar, in samenhang met kinderopvang, 
alsmede voor- en naschoolse opvang. Dit alles het liefst in hetzelfde gebouw. Bij voorkeur 
wordt deze voorziening geboden nabij de toekomstige basisschool, waar mogelijk al de 

oudere broer(s) of zus(sen) naar toe gaan, zodat het kind zich al gesterkt voelt in zijn 
ontwikkeling en het voor de ouders ook gemakkelijk is om alle kinderen samen weg te 

brengen en op te halen.  

  

Hulp bij school  

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is 

belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt 
het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk 
voelen voor het welbevinden van het kind. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te 

ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.   

  

De gemeente kan er - bijvoorbeeld door het organiseren symposia of netwerkbijeenkomsten 
- aan bijdragen dat scholen en instellingen elkaar weten te vinden. Wij bepleiten dat de 
gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van preventieprojecten, om bijvoorbeeld mishandeling, middelengebruik, maar 
ook seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan. Ook voorlichting over veelvoorkomende 
(psychische) problemen vinden wij van belang, om meer begrip te kweken tussen leerlingen 

onderling en het taboe hier op te doorbreken.  

  

Ook moet het voor ouders mogelijk zijn om via school aanspraak te maken op financiële 
ondersteuning om voorzieningen binnen de school voor hun kind mogelijk te maken, zodat 
ze een gelijkwaardige kans krijgen ten opzichte van leeftijdsgenoten waar het financiële 

tekort niet speelt. Dit wordt mogelijk gemaakt via de ‘meedoen pas’. Hierdoor kunnen 
kinderen meedoen aan activiteiten als schoolreisjes en kamp, maar ook de daarvoor 
benodigde materialen aanschaffen.  

 

5. Lokale toegang zorg en ondersteuning 

  

Als jongeren en gezinnen in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben is 

het belangrijk dat dit in iedere gemeente goed gebeurt. Langedijk heeft het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). Het CDA-Langedijk wil dat in dit CJG alle vormen van hulpverlening 
samenkomen en samenwerken, zodat in een multidisciplinair overleg wordt gekeken welke 

vorm van hulpverlening het beste past.  

  

Drempel omlaag en gepaste zorg  

Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat burgers naar de meest 

adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar 

het moet. Uitgangspunt is dat elke burger die zorg krijgt die nodig is om zijn problemen met 

functioneren te verhelpen. De behoeftes van de burgers beïnvloeden de keuzes die 

gemeente maakt in de financiering van de zorg. Wij vinden dat het niet uit moet maken 

onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg, of de 

scheidslijn WMO en zorgverzekeraar. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat een jongere 

alleen maar vanwege het feit dat de 18-jarige leeftijd wordt bereikt buiten de hulpverlening 

geplaatst wordt.  

 



 

Samenwerking in de zorg  

Het CDA moedigt samenwerking tussen verschillende aanbieders aan. Overgang van 

zorgvormen moet zo vloeiend mogelijk verlopen. Ten bate hiervan betrekt de gemeente 
sociaal team, huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen bij de versterking van lokale 
toegangspunten tot de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld door het versterken van de 

praktijkondersteuning van huisartsen en door samenwerking tussen basisscholen en het 
sociaal team. Juist om de drempel voor ouders te verlagen, maar ook om de 
zelfraadzaamheid van de scholen te versterken.   

  

Zorginstellingen   

Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om onze jongeren de juiste hulp en 
ondersteuning op het juiste moment te geven. Wij vertrouwen de zorgprofessional en vinden 

het onwenselijk dat de gemeente op zijn stoel gaat zitten. Het is daarbij belangrijk dat 
gemeenten een financieringsvorm hanteren die dit partnerschap ondersteunt. Veel jongeren 

dreigen ‘tussen de wal en het schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ van 
de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Het CDA vindt het belangrijk dat 
Langedijk hier oog voor heeft en hier een gerichte aanpak op ontwikkelt.   

  

Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor het 
kind en onnodige bureaucratie terug te dringen. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor ons 

onaanvaardbaar. Bij problemen met lange wachttijden of bekostiging neemt de gemeente 
zijn verantwoordelijkheid door samen met de betrokken partijen naar een passende 

oplossing te zoeken.  

  

Het CDA vindt het van belang dat de financieringsstructuur duidelijk en transparant is. 

Instellingen moeten daarbij worden aangemoedigd om oog te hebben voor de kosten en 
geen onnodige lange of beperkt werkzame behandeling aan te bieden, maar tijdig aan te 

kaarten wanneer andere zorg gepaster is en ingezet dient te worden. Samen met de 
instellingen dienen de overheadkosten zo veel mogelijk beperkt te worden, om daardoor de 
beschikbare middelen volledig in te kunnen zetten voor de noodzakelijke jeugdhulp.  

 

Ouderen  

Het streven in Nederland is om iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het 
aantal verzorgingshuizen neemt steeds verder af, ook in Langedijk zien we het ‘verzorgd 

wonen’ steeds verder afnemen. Nu ook in Buitenzorg het aantal Beschermd Wonen p lekken 
afneemt en zelfs verdwijnt, en bovendien de zorg door de bewoners zelf ingekocht moet 
worden, hebben we in Langedijk steeds minder de mogelijkheid onze oudere 

medebewoners een plek te bieden.  

 

Huisvesting voor kwetsbare burgers 

Beschermd en veilig wonen is voor het CDA van groot belang. 
De mensen die al jaren lang een enorme bijdrage hebben geleverd aan de Langedijkse 
samenleving willen wij ook in de toekomst een veilige haven bieden. 

Daarom willen wij van het CDA locaties aanwijzen die geschikt zijn voor beschermd en veilig 
wonen. 

Wij dienen ook te zorgen voor goede en voldoende huisvesting voor de bevolkingsgroepen 
in Langedijk, met speciaal aandacht voor de ouderenhuisvesting. Zelfstandig wonende 

ouderen dienen er van uit te kunnen gaan dat zij wonen in een veilige omgeving en op een 
veilige plek. Om de veiligheid en vertrouwdheid te optimaliseren, dient optimaal gebruik 
gemaakt te worden vandigitalisering?. Het CDA wil dat de gemeente meewerkt aan het 

creëren van een veilige woonomgeving door het faciliteren van voorzieningen als camera’s 
bij de ingang van een complex of voordeur, alarmdienst en voorzieningen in de woonruimte. 

Bij toekomstige woningbouw projecten dient aandacht te zijn voor de ouderenhuisvesting, 



 

met voorzieningen die aansluiten bij de behoeften in de samenleving. Zo zal zo veel 

mogelijk levensloopbestendig gebouwd moeten worden, waarbij rekening gehouden wordt 
met het feit dat men met het klimmen der jaren ook minder mobiel wordt. Dit betekent dat 
nagedacht wordt over drempelvrij, veilige bad- en douchevoorzieningen, 

stallingsmogelijkheden voor scootmobiel, aanpasbare keuken en brede deurposten. Hierbij 
dient het voor eventuele zorgverleners zo makkelijk mogelijk gemaakt te worden om 
noodzakelijke zorg te verlenen.  

  

Ontmoetingsruimte  

In dit kader dient ook oog te zijn voor voldoende ontmoetingsruimte. Het CDA streeft er naar 

dat in iedere kern een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook samen 
activiteiten kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn natuurlijk de dorpshuizen zeer geschikt, maar 
ook kerken, de verzorgingshuizen en sporthallen. Het CDA wil meewerken aan het 

faciliteren van ontmoetingsruimtes in de kernen. 

 

Mantelzorg  

Mantelzorg speelt een steeds belangrijkere rol in het zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

wonen. Niet alleen ouderen, maar ook mensen die tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen, 
zijn steeds vaker afhankelijk van mantelzorgers in hun omgeving. Het CDA heeft enorm veel 
respect voor deze mantelzorgers. Het minste dat de gemeente kan doen is deze 

mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje te zetten, maar ook de ondersteuning van 
mantelzorgers dient veel aandacht te krijgen. Overbelasting van mantelzorgers moet 

voorkomen worden, hiertoe moet een mantelzorgcentrale opgezet worden in het Centrum 
Jeugd en gezin (CJG). Vanuit deze centrale kunnen mantelzorgers gefaciliteerd en 
ondersteund worden. 

 

Vrijwilligers  

Zonder vrijwilligers kan geen vereniging functioneren. Langedijk beschikt over een rijke 

hoeveelheid verenigingen, stichtingen en instanties die veel organiseren. Denk hierbij aan 
kerken, brandweer,  sportverenigingen, Oranjeverenigingen, de stichting Geloof, Hoop en 
Liefde, Wonen Plus Welzijn en alle anderen die regelmatig bezig zijn met het organiseren 

en uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten. De conclusie kan dus rustig getrokken worden dat 
zonder deze vrijwilligers onze samenleving niet zou kunnen bestaan. Het CDA wil alles in 
het werk stellen om deze cultuur te behouden en vrijwilligers te motiveren en faciliteren om 

hun zeer nuttige taken uit te voeren. Kaalslag onder vrijwilligers en instellingen moet 
voorkomen worden door de mogelijkheid te blijven bieden van subsidiëring.  

 

6. Eerlijke en duurzame economie 

  

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen 
moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt 
om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening 

houden met leefbaarheid en de leefomgeving. In een eerlijke economie houden we ook 
rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals 
vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. Maatschappelijk ondernemen (Social 

return on investment) en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke waarden. Het CDA wil goed 
zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten 

groeien.   

Langedijk kan beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel 
Langedijkers zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk 
is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Langedijker ondernemers maken zelf 

de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen 



 

voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de 

regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.  

Het CDA streeft na dat de gemeente, in de vorm van het college en de raad enkele malen 
per jaar op werkbezoek gaat bij lokale bedrijven om kennis op te doen ten behoeve van 
beleid. 

  

Bedrijvigheid  

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van 
Langedijk. Mensen werken als werknemer of starten een eigen bedrijf. Naast algemene 

bedrijvigheid kennen de land- en tuinbouw en de agribusiness in Langedijk een rijke historie 
en zijn van grote waarde voor onze identiteit.   

Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het 

stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan het 
geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Aandacht voor milieu en 
klimaat binnen de bedrijfsvoering is noodzakelijk. De landelijke eisen daarvoor worden 

steeds verder aangescherpt. CDA-Langedijk sluit zich aan bij landelijke wetgeving en zal 
geen extra maatregelen daarbovenop stapelen. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB 
-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait.  

De gemeente moet geld uittrekken voor een ondernemersloket om zo de ondernemers beter 

te faciliteren. De komende jaren mag het OZB-tarief voor bedrijven niet verder stijgen maar 
wordt een daling nagestreefd. Verder wordt aanbesteding richting lokale ondernemers 
gestimuleerd. 

  

Iedereen aan het werk   

Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie 

geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren.  

Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie leveren. 
Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig 
met het oplossen van andere (zorg)problemen.   

Wij willen creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen. Bijvoorbeeld 

wanneer iemand een parttime baan vindt, of start als zelfstandig ondernemer, vult de 
gemeente dit inkomen aan tot bijstandsniveau.   

De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - willen wij 

versterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Het is 
helaas niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste 

baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving 
actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Die inzet verdient waardering van de 
samenleving en daarom willen wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor 

werkzoekenden gedurende de uren dat zij waardevol vrijwilligerswerk doen of mantelzorg 
bieden.   

 

Digitale bereikbaarheid  

Een volledig dekkend mobiel netwerk en digitale infrastructuur en snel internet vormen een  
basisvoorziening voor een innovatieve economie. Tevens is deze digitale en mobiele  
bereikbaarheid een basisvoorziening voor de leefbaarheid en veiligheid. In het buitengebied, 

is de digitale infrastructuur en mobiele bereikbaarheid niet voldoende aanwezig. De 
gemeente gaat zich inzetten om dat te verbeteren.   

  

Buitengebied en landbouw  

Het CDA wil dat Langedijk zich als ondernemersvriendelijke gemeente profileert, juist voor 
de agrarische sector. Bij de ontwikkeling van agrarische bedrijven is het van belang 

rekening te houden met de omgeving waarin het bedrijf functioneert. De vormgeving van de 



 

gebouwen alsmede een goede landschappelijke inpassing moeten daaraan bijdragen. De 

agrarische sector zorgt voor een goed beheer van de landbouwgronden. Daarbij moet de 
agrarische sector zich kunnen blijven aanpassen aan de zich wijzigende omstandigheden. 
Het is van belang dat het gemeentelijk beleid voldoende flexibel is om deze ontwikkelingen 

te faciliteren.   

Toekomstmogelijkheden bieden voor de agrarische sector is ook investeren in 
werkgelegenheid. De regels voor nevenactiviteiten op agrarische bedrijven kunnen worden 
versoepeld, zodat bedrijven zich ook kunnen richten op andere activiteiten zoals toerisme 

onder voorbehoud dat dit geen beperkingen veroorzaakt voor omliggende agrarische 
bedrijven. We willen meewerken aan nieuwe bouwvormen bij agrarische bedrijven en op 

maat bezien of bedrijfswoningen nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten.   

De ruimtelijke mogelijkheden die het provinciaal beleid biedt voor de agrarische sector 
worden in Langedijk in het beleid geïmplementeerd. In Langedijk moet plaats zijn voor zowel 
reguliere als biologische bedrijven en krijgen reguliere en biologische bedrijven gelijke 

kansen.  

  

Vervoer 

Het CDA Langedijk vindt het belangrijk dat burgers die niet goed gebruik kunnen maken van 

eigen vervoersmogelijkheden of het reguliere openbaar, toch de mogelijkheid hebben om 

zich zelfstandig in de gemeente te verplaatsen. Door middel van een regiotaxi die wordt 

gesubsidieerd vanuit het WMO wordt er een goed alternatief geboden als de reguliere 

vervoersmogelijkheden geen optie zijn. 

 

Recreatie en watergebied   

Recreatiegebied Geestmerambacht vervult een belangrijke functie voor de behoefte aan 
recreatiemogelijkheden. Om het gebied aantrekkelijk te houden en onderhoud goed te 
kunnen uitvoeren is het acceptabel dat er in het gedeelte met een recreatieve 

bestemming recreatieactiviteiten worden opgezet, die voor inkomsten zorgen.  

De karakteristieke waterwegen in Langedijk zijn zowel voor de inwoners als voor de 
toeristen van groot belang. De Broekerveiling is een belangrijke cultuurhistorisch 
monument voor de Langedijkers en voor de toeristen. De gemeente moet zich in blijven 

zetten voor het behoud en de ontwikkeling van dit erfgoed.  

De doorvaarbaarheid van Langedijk vraagt permanent aandacht en moet gestimuleerd 
worden voor zover de financiële situatie van de gemeente dat mogelijk maakt en voor zover 
het plan technisch haalbaar is. Sloten waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is worden 

zo nodig extra schoongemaakt als de waterdoorstroming belemmerd wordt en overlast 
dreigt.  

Het havenplein moet opgewaardeerd worden, voor de eigen inwoners, maar ook voor de  
voor de aantrekkelijkheid van het havengebied.   

 

Klimaat  

Goed rentmeesterschap is een belangrijk uitganspunt van het CDA. We moeten dus zorg 

hebben in onze samenleving waar het gaat om duurzaamheid en milieu. De verwachting is 
dat in 2050 geen gebruik meer gemaakt kan worden van aardgas, zoals we dat nu gewend 
zijn. Woningbouwprojecten dienen daarom vanaf heden aardgasvrij en klimaatneutraal 

opgezet te worden. Dit door maximaal gebruik te maken van het warmtenet en aardwarmte. 
De gemeente Langedijk moet dit stimuleren door actief subsidiemogelijkheden aan te 
bieden aan mensen die volgens dit principe willen bouwen. Ook dienen op meerdere 

plekken in het dorp ‘oplaadpalen’ geplaatst te worden om het gebruik van elektrische 
vervoermiddelen te stimuleren.   

Wij streven niet naar het plaatsen van meer en / of grotere windmolens, zowel in verband 
met het ruimtelijke aspect als in verband met het feit dat uit de jongste onderzoeken blijkt 

dat het effect van het gebruik van warmtenet en aardwarmte minimaal even groot is. Wij zijn 



 

voornamelijk voorstander van windmolenparken in zee, met aandacht voor de effecten op 

flora en fauna. 

Het CDA-Langedijk streeft naar zonnepanelen op bestaande daken. 

  

Afvalinzameling  

Langedijk is op de goede weg waar het gaat om het hergebruik van afval. Door de opening 

van het afvalsorteerstation is het mogelijk geworden veel afvalsoorten aan de bron te 
scheiden, waardoor het niet langer meer wordt gezien als afval maar als grondstof. Wel zijn 
wij ons bewust dat de drie grote afvalcontainers een last kunnen vormen in de beperkte 

ruimte die wij om ons huis beschikbaar hebben. Het CDA wil dan ook onderzoeken op welke 
plekken deze containers vervangen kunnen worden door ondergrondse afvalinzameling, 

waarbij het principe van gescheiden inzamelen wel in stand gehouden moet worden. Ook 
moet onderzocht worden of de huidige volgorde van vuil ophalen de voor iedereen optimale 
vorm is. Wij stellen voor de behoefte van de inwoners te peilen en bijvoorbeeld met 

verschillende volgordes te werken in de zomer- en in de winterperiode.   

 

Gemeentefinanciën  

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en 

overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. 
Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er 

sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de 
overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden 

zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.  

De lokale lasten voor de bedrijven zijn de laatste jaren in Langedijk enorm gestegen en 
kunnen nu weer iets worden verlaagd.  

  

Sparen en weerstandsvermogen   

De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze 
dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen 

dus ook voor voldoende weerstandsvermogen, waarbij we sparen voor gewenste 
investeringen.   

  

Transparantie   

Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, 
bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. 

Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de 
site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie 
ontvangen en de taken die men uitvoert.   

  

Grondexploitatie   

De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners voorop 
stellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet bedoeld zijn om de 

begroting sluitend te krijgen. De lokale overheid moet een ordelijk financieel beleid voeren 
en reserveren voor te voorziene lasten van onderhoud van de openbare ruimte en 
herstructurering.  

  

  

  

  

  

  



 

  


