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Voorwoord   
 
Het CDA van de gemeente Medemblik presenteert het verkiezingsprogramma voor de 
komende raadsperiode 2014-2018.  De eerste periode na de fusie met Andijk en 
Wervershoof is een belangrijke raadsperiode voor onze nieuwe gemeente geweest, 
waarbij ook de economische tegenwind stevig voelbaar was. Het CDA is dé partij om 
onze gemeente ook de komende jaren vorm en inhoud te geven. Dit doen we met een 
betrouwbaar bestuur, met zorg voor elkaar en met ruimte voor u.  
 
Betrouwbaar bestuur  
CDA-bestuurders staan middenin de samenleving. Als toegewijd onderwijzer/-es, 
eerlijk vakvrouw/-man of gedreven ondernemer. CDA-bestuurders zijn daarnaast actief 
in verenigingen en maatschappelijke organisaties. CDA -bestuurders werken namens u 
en voor u. Onafhankelijk van eigen belang maken ze afgewogen keuzes voor de nieuwe 
gemeente Medemblik.  
 
Zorg voor elkaar  
Het CDA geeft elke burger het recht op een menswaardig bestaan: goede zorg, goed 
onderwijs en gelijke kansen. Het CDA waardeert, faciliteert en stimuleert burgers en 
organisaties die maatschappelijk het verschil maken, groot en klein. Het CDA kiest voor 
de toekomst, voor onze kinderen. Een groene gemeente met een gezond financieel 
huishoudboekje.  
 
Ruimte geven  
In de ogen van het CDA bepalen burgers zelf hoe ze willen wonen, waar ze willen 
werken en in welke auto ze willen rijden. Ondernemers zijn belangrijk voor Medemblik 
en die krijgen van het CDA de ruimte die zij nodig hebben, binnen de gestelde kaders. 
Het CDA wil innovatieve bedrijven, hardwerkende zelfstandigen en creatieve winkeliers 
mogelijkheden bieden en samen met die ondernemers aan de slag gaan om zaken voor 
elkaar te krijgen.  
 
De 6 principes van het CDA 

1.   De samenleving, niet de overheid. 
Het CDA kiest voor een overheid naast u, niet boven u. 

2. Een eerlijke economie. 
Werken moet lonen. Kleine ondernemers en familiebedrijven hebben onze prioriteit 

3. Tegen profiteurs. 
Een samenleving bouw je op wederkerigheid; voor wat, hoort wat. Mensen behoren 
mee te doen. 

4. De familie is ons fundament. 
Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen voor elkaar 
zorgen en verantwoordelijkheid nemen 

5. Wij zien een taak voor iedereen. 
Iedereen heeft een taak; je werkt, volgt een opleiding of doet vrijwilligerswerk. 
Iedereen die kan doet mee. 

6. De toekomst van onze kinderen. 
Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte. Voor onszelf, maar vooral voor de 
toekomst van onze kinderen 
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1. Leefbaar Medemblik  
 
Het CDA staat voor een leefbare, duurzame samenleving. Goede voorzieningen, 
veiligheid, maar ook ruimte voor mooie initiatieven. De politiek moet handhaven waar 
het moet, maar vooral ook ruimte geven waar het kan.  
 
Medemblik 
 
De gemeente Medemblik heeft ruim 40.000 inwoners en bestrijkt een oppervlakte van 
bijna 26.000 hectare. Meer dan de helft van onze gemeente is water en een groot 
gedeelte is agrarisch gebied. De stad Medemblik en de 16 dorpskernen geven onze 
prachtige gemeente een zeer landelijk karakter, met volop ruimte voor onder meer 
(internationale) watersport.  
 
Het CDA koestert de identiteit van elke kern. Met een goed voorzieningenniveau, zoals 
winkels, zorg en andere accommodaties. Het CDA wil, daar waar mogelijk, in elke kern 
een dorpshuis waar gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden.  
Evenementen, als kermissen, zijn een belangrijk bindmiddel. Het CDA wil het 
organiseren daarvan blijven faciliteren. 
Kernraden kunnen goed opkomen voor zaken die belangrijk zijn voor de kernen.  
Het CDA zal de kernraden blijven stimuleren en, waar mogelijk, faciliteren. 
 
Wonen in de gemeente Medemblik  
 
Een eigen huis bouwen is een droom voor velen. Het CDA wil meer ruimte creëren voor 
vrije kavels. Particulier opdrachtgeverschap verdient de ondersteuning van de 
gemeente door goede begeleiding. Het CDA vindt dat de gemeente de burger niet moet 
belemmeren, maar mee moet denken. De dienstverlening moet erop gericht zijn om te 
helpen bij het aanvragen van vergunningen voor bouw- of verbouwplannen.  Ieder 
initiatief, vanuit iedere dorpskern, behoort op zijn (on)mogelijkheden beoordeeld te 
worden. 
 
Ouderen hebben vaak behoefte aan kleinschalige woonvormen. Het CDA wil 
verschillende woonvormen in alle kernen stimuleren. Het CDA ondersteunt 
woonzorginitiatieven zoals mantelzorgwoningen waarbij twee generaties bij elkaar 
wonen, met ieder een eigen voordeur. In de kern Andijk zijn voorbeelden van 
Kangoeroewoningen. Door deze speciale woningen te bouwen voor senioren wordt ook 
de doorstroming in de woningmarkt gestimuleerd.  
Jongeren hebben in onze gemeente vaak moeite met het vinden van een betaalbare 
woning. Het CDA wil mogelijkheden creëren om in elke kern het aanbod van betaalbare 
woningen te vergroten. Het CDA vindt dat jongeren een goede mogelijkheid moeten 
krijgen om een zelfstandige toekomst in de gemeente op te bouwen.  
Het CDA hecht ook aan goede huisvesting van buitenlandse werknemers die niet meer 
weg te denken zijn uit onze samenleving. Hierbij zullen duidelijk kaders moeten 
worden meegegeven. Het huisvesten van arbeidsmigranten op de agrarische bedrijven 
moet worden toegestaan. Ook gaan we mogelijkheden binnen het agrarisch 
bouwperceel: in bestaande bedrijfsgebouwen, nieuwbouw en units voor eigen 
personeel, niet uit de weg. 
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Veiligheid in het verkeer  
 
Voor de inrichting van onze gemeente maakt het CDA een aantal duidelijke keuzes. Zo 
wil het CDA de gevaarlijkste verkeerssituaties binnen de gemeente aanpakken. 
Veiligheid heeft prioriteit bij het CDA. Ook wil het CDA de 30km-zones duurzaam veilig 
inrichten. Asociaal rijgedrag dient keihard te worden aangepakt.  
De gemeente Medemblik is uitstekend bereikbaar per auto. Toch zal het CDA zich ook 
inspannen om de bereikbaarheid per openbaar vervoer te waarborgen, bijvoorbeeld 
door het stimuleren van het gebruik van de OV-taxi.  
 
Alcohol en drugs  
 
Het overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in West-Friesland baart het 
CDA al jaren grote zorgen. De afgelopen jaren heeft Medemblik in samenwerking met 
alle gemeenten in West-Friesland beleid ontwikkeld om dit overmatig gebruik en de 
overlast hiervan terug te dringen. Het CDA wil dit succesvolle beleid de komende jaren 
voortzetten.  
Landelijk wordt steeds vaker gepleit tegen coffeeshops rondom scholen. In de 
gemeente Medemblik zijn geen coffeeshops. Als het aan het CDA ligt, komen die er ook 
niet.  
 
Duurzaamheid  
 
Een goedmilieu is voor het CDA van groot belang. De gemeente moet het goede 
voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. Zo dient het gemeentelijk 
inkoopbeleid de komende periode 100 procent duurzaam te worden. Dit kan 
bijvoorbeeld door verdere aanpassing van het gemeentelijk wagenpark.  
Aan het nut van windmolens wordt in de wetenschap soms getwijfeld. Bovendien 
ontsieren ze het mooie Westfriese landschap. Het CDA ziet meer kansen en 
mogelijkheden in het ontwikkelen van zonneparken en het stimuleren van 
zonnepanelen bij bedrijfsgebouwen.  
 
Het CDA wil bij nieuwbouw of renovatie van woningen duurzame lokale energie 
opwekking stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen of 
warmteopslag. De gemeente zal de burgers ook actief moeten informeren over 
subsidies en regelgeving over energie besparen en duurzaamheid. Met 
woningcorporaties zullen afspraken worden gemaakt over duurzaam bouwen en 
renoveren, zodat ook deze bewoners zullen profiteren van een lagere energierekening.  
 
Het CDA kiest voor:  
¨ Adequaat voorzieningenniveau in de kernen  
¨ Ruimte voor wonen op maat, ook voor buitenlandse werknemers  
¨ Aanpak onveilige verkeerssituaties  
¨ Aanpak overmatig alcohol- en drugsgebruik  
¨ Duurzaam energiegebruik  
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2. Sociaal Medemblik  
 

Het CDA vindt betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid. Het biedt 
mogelijkheden tot zelfontplooiing en sociale contacten. De arbeidsmarkt biedt echter 
niet voor iedereen gelijke kansen. Het CDA ondersteunt initiatieven voor en van 
burgers die extra hulp nodig hebben.  
 
Jongeren  
 
Voor jeugd en jongeren in onze gemeente vindt het CDA de volgende zaken van het 
grootste belang: 

- Goede voorzieningen in de kernen: scholen, verenigingen/clubs 
- Het huidige jongerenbeleid op peil houden. 
- Starterswoningen 

 
Gezinnen  
 
De opvoeding van kinderen is niet voor alle ouders even gemakkelijk. Door 
relatieproblemen of schulden kunnen gezinnen in de problemen raken. Het CDA vindt 
het belangrijk dat het Centrum voor Jeugd en Gezin laagdrempelig is en meer bekend 
wordt bij de inwoners.  Hierdoor kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en 
kan er tijdig hulp worden geboden.  
 
Ook voor eenoudergezinnen is het belangrijk dat de zorgtaak wordt gecombineerd met 
(parttime) betaald werk. Voor kinderen uit gezinnen op financieel minimum niveau 
draagt de gemeente bij in de kosten voor bijvoorbeeld sportverenigingen, zwemles en 
culturele vorming. Zo laat het CDA iedereen meedoen in de samenleving.  
 
Ouderen 
 
Het CDA is er voorstander van dat ouderen zo lang mogelijk deelnemen aan het sociale 
en maatschappelijk leven. Zij moeten inspraak kunnen hebben op voor hen relevante 
beleidsterreinen. Ouderen moeten maximaal gebruik kunnen maken van bestaande 
voorzieningen en regelingen, opdat onderbenutting van financiële tegemoetkomingen 
wordt tegengegaan. Hiervoor is voorlichtingsbeleid nodig welke toegespitst is op de 
doelgroep en waarin ouderenadviseurs een centrale plaats innemen. 
Het CDA stimuleert een actief vrijwilligersbeleid met specifieke aandacht voor 55-
plussers. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de gemeenschap, waarin wij leven. 
Er is een ontwikkeling gaande in de wereld van de zorg, waarbij de verzorgingshuizen 
op termijn uit de verschillende  kernen met sluiting worden bedreigd. Dit baart het CDA 
grote zorgen. We kunnen nu nog niet overzien hoe deze ontwikkeling zal verlopen, 
maar zullen de vinger aan de pols blijven houden.  
 
Eenzaamheid  
 
Het CDA blijft zich hard maken voor maatregelen om te voorkomen dat mensen 
maatschappelijk geïsoleerd raken. Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht. 
Inschakeling hierbij van particulier en kerkelijk initiatief is voor het CDA belangrijk, 
evenals het opzetten van wijkteams en telefooncirkels. 
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Het CDA kiest voor:  
¨ Tijdige hulp bij gezinnen in probleemsituaties 
¨ De aandacht voor ouderen, die ze verdienen 
¨ Strijd tegen eenzaamheid  
¨ Een gedegen jongerenbeleid 
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3. Onderwijs, sport en cultuur 
 
Medemblik is rijk aan cultuur. Er zijn veel oudheidkundige verenigingen en stichtingen. 
Er zijn belangrijke musea binnen de gemeente zoals onder andere het Nederlands 
Stoommachinemuseum, het Bakkerijmuseum, Molen de Hoop, Molen de Herder, 
Poldermuseum Het Grootslag, Saet en Cruyt en de Stoomtram. Ook zijn er in onze 
gemeente vele evenementen gedurende de zomermaanden en is Medemblik één van 
de belangrijkste watersportsteden in de wereld.  
 
Onderwijs  
 
Goed onderwijs is de basis voor het succesvol functioneren in onze samenleving. Het 
CDA maakt zich hard voor behoud van bestaande basisscholen in alle kernen. Daar 
waar scholen onder de norm komen, zal de gemeente in overleg moeten treden met 
schoolbesturen om alle mogelijke inspanningen te verrichten het onderwijs voor die 
kern te behouden. 
Er bestaat sinds een aantal jaren de mogelijkheid om via de gemeente 
combinatiefunctionarissen aan te stellen voor sport en cultuur. Deze personen hebben 
de taak een verbinding te leggen tussen de scholen enerzijds en de sport- en culturele 
instellingen anderzijds. Het CDA is er voorstander van dat ook in onze gemeente de 
functionarissen een plek krijgen. 
 
Sport  
 
Sportverenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Goede sportfaciliteiten 
dragen bij aan de kwaliteit van het leefklimaat en welzijn van ons allemaal. Het CDA 
wil ook de diversiteit van sportverenigingen stimuleren. Het subsidiebeleid moet vooral 
op de jeugdgericht zijn, om sport voor alle kinderen binnen die doelgroep bereikbaar 
en betaalbaar te houden.  
 
Cultuur  
 
Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Het CDA wil ruimte geven aan artiesten en 
andere kunstenaars. Dit kan door ruimte te creëren in leegstaande (bedrijfs)gebouwen. 
Of door initiatieven voor culturele evenementen te stimuleren en te faciliteren. Het 
subsidiebeleid moet erop gericht zijn om kunst en cultuur speciaal voor de jeugd 
bereikbaar te maken.  
 
Recreatie  
 
Onze gemeente heeft volop recreatieve mogelijkheden. Bekend zijn de 
zeilmogelijkheden, het kitesurfen, maar ook de uitgebreide fiets- en vaarroutes. Het 
CDA wil recreatieve bedrijvigheid stimuleren en onze gemeente zo aantrekkelijk 
mogelijk op de kaart zetten. Hierbij kiest het CDA ervoor om het beleid van de 
afgelopen jaren voort te zetten.  
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Het CDA kiest voor:  
¨ Sport en cultuur met name gericht op de jeugd. Aanstellen van 

combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur. 
¨ Stimulering recreatieve bedrijvigheid  
¨ Basisonderwijs in alle kernen 
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4. Economisch sterk Medemblik  
 
Een gezonde economie schept banen en laat mensen meedoen in de samenleving. Het 
CDA geeft ondernemers, onder bepaalde randvoorwaarden, ruimte voor innovatie en 
nieuwe initiatieven waardoor groei ontstaat.  
Aandachtspunten zijn:  

- Omgevingsaspecten (milieu & bestemmingsplannen) 
- Huisvesting van (buitenlandse) werknemers  

 
Het CDA ondersteunt initiatieven om voor de kernen een bereikbaar winkelaanbod voor 
de eerste levensbehoeften in stand te houden. Dit kan bijvoorbeeld samen met 
partners, zoals woningbouwcoöperaties. Ondernemers behoren het ondernemersrisico 
echter zelfstandig te dragen. 
 
Bedrijven  
 
Het CDA wil het goede gemeentelijk investeringsklimaat bewaken. Het bedrijvenloket 
moet zowel fysiek als digitaal behouden blijven. Ondernemers moeten snel en effectief 
geholpen worden. Daarnaast wil CDA accountmanagement opzetten binnen de 
ambtelijke organisatie. Hierdoor kunnen bedrijven met complexe vraagstukken 
rechtstreeks contact hebben met een speciale ambtenaar.  
De agrarische sector is belangrijk binnen onze gemeente. De agrariërs leveren een 
bijdrage aan het leefbaar houden van het platteland en zorgen voor de instandhouding 
van de groene open ruimte. Het CDA vindt dat er voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector moeten blijven.  
De verdere ontwikkeling van Seed Valley heeft onze speciale aandacht. 
 
Vestiging  
 
Het CDA wil bedrijven in de gemeente ruimte geven. Zo dienen combinaties van 
werken en wonen te worden gestimuleerd door minder regelgeving op te leggen.  
Voor bedrijven zijn er de bedrijventerreinen. Deze terreinen, die gedeeltelijk leeg 
staan, dienen te worden herontwikkeld in samenwerking met de eigenaren. Hierbij 
moet worden gedacht aan goede bereikbaarheid, maar ook aan veiligheid, 
groenvoorziening en aanvullende diensten. De bedrijfsterreinen van de gemeente 
Medemblik dienen weer aantrekkelijk te worden gemaakt voor nieuwe innovatieve 
bedrijven. Het CDA wil in de commissie bestuur en middelen een thema-avond 
organiseren over regelgeving binnen de gemeente. 
 
Het CDA kiest voor:  
¨ Een aantrekkelijk investeringsklimaat voor bedrijven  
¨ Herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen  
¨ Versterking gemeentelijk investeringsbeleid 
¨ Minder, overbodige, regels 
¨ De agrarische sector (Seed Valley) 
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5. Financiën 

 
Het CDA staat voor een degelijk en gezond financieel beleid. Daarom wil het CDA het 
woord rentmeesterschap letterlijk nemen. In zijn algemeenheid heeft de gemeente de 
taak om te zorgen voor financiële stabiliteit. Dit betekent: het op orde hebben van het 
huishoudboekje van de gemeente en, in overleg met partners, blijven zorgen voor het 
nemen van stimulerende maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid. Hierbij zal de 
afweging gemaakt moeten worden welke impuls het meeste rendement oplevert. 
Onze gemeente staat de komende vier jaar voor een grote uitdaging. Met minder geld 
zullen we de kwaliteit hoog moeten houden. Een sluitende begroting is voor het CDA 
een randvoorwaarde. 
 
Verhogen van de lasten is niet de eerste inzet van het CDA. Bij dreigende tekorten en 
gedwongen maatregelen zal in de eerste plaats gezocht worden naar bezuinigingen op 
bestaand beleid. Daarbij worden vier kerntaken van de gemeente zoveel mogelijk 
ontzien, zijnde: zorg voor werk, zorg voor een florerende economie, zorg voor een 
goede basisdienstverlening en zorg voor deelname van iedere inwoner aan de 
samenleving. Op het minimabeleid en de uitvoering van de WMO zal dus niet bezuinigd 
worden. 
 
Het CDA focust op een efficiënte inrichting van de gemeentelijke organisatie en 
helderheid van kosten op de korte en langere termijn. Gerichte diepte-investeringen 
moeten, mits goed onderbouwd, mogelijk blijven. Soms gaat de kost voor de baat uit. 
 
Gemeentelijke contracten moeten beter worden aanbesteed door samen te werken met 
andere gemeenten. Externe inhuur en interim-managers moeten worden teruggebracht 
tot nul.  
 
Het CDA zal het accent leggen op een gezonde financiële basis voor onze gemeente, 
waarbij wij, als goede rentmeesters, nauwlettend zullen waken voor een te grote 
aanslag op de reserves. Echter in moeilijke tijden moeten de reserves kunnen worden 
aangesproken. Daar zijn ze immers voor opgebouwd. In betere tijden kunnen ze weer 
worden aangevuld. 
 
Het CDA kiest voor: 
¨ Een sluitende meerjarenbegroting 2018 
¨ Het ontzien van zorg voor werk, economie, basisdienstverlening en deelname 

aan de samenleving ondanks bezuinigingen 
¨ Verhoging onroerend zaakbelasting (OZB) met in principe het inflatiepercentage. 

Aanvullende verhoging alleen indien hoogst noodzakelijk. 
¨ Kostendekkendheid van gemeentelijke leges en heffingen 
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Het CDA Medemblik kiest voor:  
 
1. Een leefbaar Medemblik 
 
¨ Adequaat voorzieningenniveau in de kernen  

 
¨ Ruimte voor wonen op maat, ook voor buitenlandse werknemers  

 
¨ Aanpak onveilige verkeerssituaties  

 
¨ Aanpak overmatig alcohol- en drugsgebruik  

 
¨ Duurzaam energiegebruik  

 
2. Een sociaal Medemblik  
 
¨ Werk voor jongeren  

 
¨ Strijd tegen eenzaamheid  

 
¨ Tijdig hulp bieden bij gezinnen in probleemsituaties 

 
¨ De aandacht voor ouderen, die ze verdienen 

 
3. Onderwijs, sport en cultuur in Medemblik  
 
¨ Basisonderwijs in alle kernen 

 
¨ Sport en cultuur voor iedereen  

 
¨ Stimulering recreatieve bedrijvigheid  

 
4. Een economisch sterk Medemblik  
 
¨ Een goed gemeentelijk investeringsklimaat en –beleid voor bedrijven  

 
¨ Herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen  

 
¨ Minder, overbodige , regels 

 
¨ De agrarische sector (Seed Valley) 
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5. Financiën 
 
¨ Een sluitende begroting 2018 

 
¨ Het  ontzien van zorg voor werk, economie, basisdienstverlening en deelname 

aan de samenleving ondanks bezuinigingen 
 
¨ OZB-verhoging in beginsel slechts met inflatiepercentage. Aanvullende verhoging 

alleen indien hoogst noodzakelijk 
 
¨ Kostendekkendheid van gemeentelijke leges en heffingen 
 

 


