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Actieve rol gemeente richting herbestemming 
Scheringamuseum, bijvoorbeeld voor woon-

zorgfunctie. 
 

Locatiekeuze basisscholen heroverwegen en daarbij 
aandacht voor centrale ligging en inspraak ouders. 

 
Hoger percentage voorrang eigen inwoners bij 

woningtoewijzing. 
 

Actief betrekken van burgers bij besluitvorming. 
 

Persoonlijke zorg in vertrouwde omgeving.  
 

Meer oog voor de leefbaarheid en levendigheid van 
de kleine kernen. 
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Wij zijn trots op de zaken waar we ons in de raadsperiode 2014-2018 vol overtuiging voor 
hebben ingezet. 
 

• Locatiekeuze nieuwe basisscholen baseren op centrale ligging en verkeersveiligheid 
en serieuze inspraak van ouders. 

• Voorkomen vestiging supermarkt in bibliotheek. 
• Strikte handhaving van illegale bewoning recreatieparken, maar ruimhartig optreden 

in schrijnende gevallen. 
• Sluiting muziek- en dansschool afhankelijk stellen van volwaardig alternatief voor de 

muziekeducatie in Opmeer. 
• Onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor het instandhouden van de 

muziekschool in Opmeer. 
• Verhinderen visieloze bezuiniging op wijksteunpunten zoals De Lindehof in 

Hoogwoud. 
• Realiseren van 24-uurszorg in de Schakel. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Waar hebben we ons voor ingezet in 2014-2018? 

 
“Het nemen van politieke besluiten is meer dan een optelsom 
van feiten en cijfers. Het creëren van draagvlak en betrokkenheid  
is tegenwoordig net zo belangrijk bij de voorbereiding van  
besluiten. 
 
De inwoners van gemeente Opmeer willen dit ook. Het roer 
moet daarom om: de mensen moeten weer centraal staan, 
zeker bij besluiten die de leefbaarheid direct raken. 
 
Dit is waar we ons als CDA Opmeer voor  
willen inzetten. Omdat een betrokken samenleving recht  
heeft op een net zo betrokken gemeentebestuur.” 
 
    Robert Tesselaar 
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“Opmeer was een aantal jaar geleden de gelukkigste  
gemeente van Nederland. Laten we zorgen dat dit  
gevoel blijft!" 

Marja Leek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDA Opmeer staat voor een krachtige, vitale en actieve samenleving. Onze ideale 
gemeente is een gemeente waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en een 
gemeenschap waarin ieder naar vermogen zijn persoonlijke bijdrage levert. Dit vraagt om 
een gemeente die burgers de ruimte geeft en hen aanspreekt op de eigen 
verantwoordelijkheid en zorg voor hun omgeving. Wij willen ons richten  op wonen, werk en 
leefbaarheid. Hierbij is het belangrijk dat een hoger percentage eigen inwoners in 
aanmerking komt voor een woning bij woningtoewijzing en senioren actief worden benaderd 
met informatie over de beschikbaarheid van woningen. 
 
Mensen maken hun leefomgeving. Gemeente Opmeer moet daarbij dienstbaar en 
betrouwbaar zijn richting inwoners en bedrijven en bovenal ruimte bieden aan initiatieven. In 
een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost 
door gezamenlijk de schouders er onder te zetten. Wij willen een luisterend oor hebben voor 
plannen en wensen vanuit de gemeenschap. Wij nodigen u als inwoner uit om mee te 
denken en mee te doen. 
 

 
  
 

 
• Hoger percentage voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij woningtoewijzing en bij 

toekennen huurwoningen van het gemeentelijk woningbedrijf. (speerpunt) 
• Meer oog voor de leefbaarheid en levendigheid van de kleine kernen. (speerpunt) 
• Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. 
• Actieve rol van het gemeentelijk woningbedrijf in het realiseren en verbeteren van 

haar huurwoningen.  
• Een luisterend oor hebben voor plannen en wensen vanuit de dorpsraden. 
• Afstemmen van zorg en voorzieningen, zodat ouderen (die dat willen) zo lang 

mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  
• Aandacht voor de aantrekkingskracht en gezelligheid van winkels. 
• Zorg voor voldoende groen en onderhoud door omwonenden bevorderen. 

 

2. Onze solide gemeentelijke samenleving 

2.1 Goed wonen en de rol van de gemeente 
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• Oprichten meldpunt drugshandel en beperken toestroom drugs door dit als 

speerpunt op de agenda van het Openbaar Ministerie en de politie te krijgen. 
• Voor reguliere evenementen een meerjarenvergunning verlenen. 
• Redelijke toetsing veiligheid van evenementen. 
• Bijeenkomsten die in de huiselijke sfeer of op eigen terrein plaatsvinden uitsluiten 

van de evenementenregeling. 
• Ontwikkelen van een ‘app’ voor geplande evenementen in de gemeente. 
• Inwoners stimuleren een EHBO cursus te volgen. 
• Bijzondere opsporingsambtenaren de bevoegdheid geven om onveilige of 

overlastgevende situaties aan te pakken. 

 

“Gemeenschapszin moet doorklinken in besluiten  
van de gemeente.” 
    Bram Beemster 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenementen zijn belangrijk voor de inwoners van Opmeer. Zij zorgen voor activiteit en 
reuring en zetten de gemeente op de kaart. Wij pleiten daarom voor soepele toetsing van 
aanvragen voor evenementenvergunningen ten behoeve van reguliere evenementen die 
(bijna) volledig op vrijwilligers draaien. Daarnaast vragen we aandacht voor kermisborrels in 
onze gemeente. Een kermisborrel heeft geen commerciële insteek en vraagt om een 
gemeente die hier op gepaste wijze mee omgaat. 
 
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving waarin mensen zich thuis en 
geborgen kunnen voelen. Een veilig Opmeer vraagt om een gemeente die stevige 
maatregelen niet schuwt. Wij willen niet blijven hangen in beleidsnota’s, maar een gemeente 
die de daad bij het woord voegt. 
Meer specifiek willen wij graag wijzen op de drugshandel. Hennepteelt verplaatst zich meer 
en meer naar woningen en schuren op het platteland. Ditzelfde geldt voor de 
‘kofferbakhandel’ in onze gemeente. Hoewel niet altijd zichtbaar, zal een 
plattelandsgemeente als Opmeer zich moeten wapenen tegen deze activiteiten en 
ontwikkelingen op dit vlak.  
 
Als CDA Opmeer zetten we in op een harde aanpak van criminaliteit die een grote impact op 
onze inwoners heeft, zoals woninginbraken en geweldsdelicten. De burgemeester heeft een 
belangrijke rol bij het bepalen van de speerpunten van de politie op het gebied van openbare 
orde en veiligheid. Wij vinden dat niet alleen de gemeenteraad maar zeker ook de inwoners 
een stevige stem daarin moeten hebben.  
 

2.2 Visie op veiligheid, openbare orde en evenementen 
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• Aandacht voor verkeersveiligheid, met name rond (nieuwe) scholen en in 

woonkernen in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. 
• Duurzaam veilig inrichten van gemeentelijke wegen. 
• Bevorderen van goed- en betaalbaar openbaar vervoer binnen onze gemeente. 
• In stand houden en verder uitbreiden van het gebruik van buurtbussen voor 

speciale doelgroepen.  
• Oog voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. 
• Mogelijkheid verkennen om De Weere aan te sluiten op buurtbus naar Obdam.  
• Mogelijkheid verkennen tot inzet van grotere bussen naar Obdam in de spits. 

 

“De essentie is dat de overheid zich iets aantrekt  
van wat je als inwoner zegt. Dat de gemeente zich  
kan inleven in een situatie en van daaruit meedenkt.” 
                                         Richard op ‘t Veld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de fysieke 
mogelijkheid met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een 
ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk.  
 
Goed openbaar vervoer, ook voor het buitengebied, draagt bij aan betere bereikbaarheid. 
Het stelt mensen in staat om deel te nemen aan de samenleving en draagt bij aan 
verbetering van de leefomgeving. CDA Opmeer stelt zich open voor nieuwe initiatieven op 
het gebied van openbaar vervoer.  
 
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij 
willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. CDA Opmeer is daarom voorvechter van veilige 
verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties, zoals scholen en sportclubs. Iedereen moet 
veilig op weg kunnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  Verkeer en vervoer door, naar en vanuit onze gemeente 
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• Verstrekken van gemeentegarantie bij investeringsaanvragen van verenigingen.   
• Verenigingen helpen met de werving van nieuwe vrijwilligers en de coördinatie 

daarvan. 
• Sportvelden die in onderhoud zijn bij de gemeente, worden in goed overleg met de 

clubs onderhouden. 
• Aanleg en onderhoud van fiets-, wandel- en kanoroutes.  
• Plaatsen van betere lokale wegbewijzering voor fietsroutes.  
• Ophalen oud papier en/of kleding gebeurt door verenigingen en wordt vergoed. 
• Sportsubsidies baseren op het aantal jeugdleden en de geleverde tegenprestatie.   
• Regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligers versoepelen en de 

administratieve lasten verminderen, onder meer door bijvoorbeeld gezamenlijke 
training en examens sociale hygiëne te (laten) organiseren. 

• Ondersteunen van deskundigheidsbevordering vrijwilligers op het gebied van 
financiën en organisatorische en bestuurlijke aangelegenheden. 

 

“Vrijwilligers zijn het cement van de maatschappij.” 
Nico Bosch 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDA Opmeer is trots op de verenigingen in onze gemeente. Zij zorgen voor sociale binding 
en vormen voor een deel van onze inwoners hun tweede thuis. Daarnaast  zorgen 
verenigingen natuurlijk ook voor vermaak en gezelligheid voor leden en betrokkenen. Dit kan 
niet zonder vrijwilligers, de mensen die zich op de achtergrond met hart en ziel inzetten voor 
hun club. CDA Opmeer heeft oog voor de zegeningen van de rijke vrijwilligerscultuur in onze 
gemeente. Daar mag op geen enkele wijze afbreuk aan worden gedaan. CDA Opmeer wil de 
positie van vrijwilligers en bestuurders verbeteren. 
 
De slagkracht van verenigingen moet vergroot worden. Dit kan gerealiseerd worden als de 
gemeente minder beperkende regels oplegt en er minder bemoeienis vanuit de gemeente is. 
Daarnaast zien wij dat voor veel verenigingen de lasten van hun accommodatie een 
belangrijke kostenpost is. CDA Opmeer streeft ernaar die kosten waar het kan naar beneden 
te brengen. Bij vernieuwing of verandering van accommodaties mag van de gemeente 
worden verwacht dat actief wordt meegedacht over hoogwaardige duurzame oplossingen. 
 
Naast het belang van de instandhouding van onze sportclubs zien wij een verschuiving naar 
individuele sporten in de openbare ruimte. Ook hier wil het CDA rekening mee houden en 
ervoor zorgen dat de openbare ruimte hiervoor gebruikt kan worden. 
 

2.4 Ons verenigingsleven, sporten en sportclubs 
en  
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“Er wordt veel georganiseerd in onze gemeente. 
Dat vergroot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid.”  

Marja Leek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de 
persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid met de wortels van 
onze gemeenschap. Met cultuur zijn dus persoonlijke en maatschappelijke waarden 
gemoeid.  
 
In onze gemeente is het belangrijk dat we met elkaar proberen te bewaren wat voor onze 
geschiedenis, traditie en cultuur van belang is. De overheid hoeft daarin niet 
noodzakelijkerwijs het voortouw te nemen, maar bewaakt de randvoorwaarden en 
ondersteunt maatschappelijke partners, zoals onze jongerenverenigingen, scholen en 
culturele instellingen.  
 
Voor CDA Opmeer zijn laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en 
kunstzinnige vorming belangrijk en bibliotheekfuncties moeten beschikbaar blijven. Juist  
voor ouderen en mensen die minder gebruik (kunnen) maken van andere culturele 
voorzieningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Beschikbaar houden van een budget voor kunst- en cultuurprojecten op de 

basisschool.   
• Blijvend ondersteunen van de historische verenigingen en de West-Friese 

Folklore. 
• Zorgen voor voldoende mogelijkheden tot het beoefenen van muziek voor 

(beginnende) zangers, deejays en muziekbandjes. 
• Bij toekomstige nieuwbouwprojecten niet (standaard) investeren in kunst- en 

cultuurobjecten, maar in plaats daarvan extra investeren in bestaande culturele 
objecten zoals bijvoorbeeld molen De Lastdrager in Hoogwoud. 

 

2.5 Lokaal kunst- en cultuurbeleid 
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• Actief betrekken van inwoners bij besluitvorming. (speerpunt) 
• Het opzetten van een online panel met burgers of een online platform waarin 

gemeente Opmeer input kan ophalen over nieuw beleid of projecten. 
• Het standaard inzetten van burgerparticipatie bij de voorbereiding van nieuw 

beleid of projecten met een grote maatschappelijke impact, zoals een verhuizing 
van het basisonderwijs en bezuinigingen op een wijksteunpunt. 

• Een gemeente Opmeer die organisatorisch in staat is om burgerparticipatie in de 
praktijk uit te voeren.  

 

“Draagvlak krijg je door te starten met luisteren naar 
ideeën en voorstellen van inwoners." 

Robert Tesselaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDA Opmeer is voorstander van het betrekken van inwoners bij de voorbereiding van nieuw 
beleid of projecten. Deze burgerparticipatie kent vele vormen. Het varieert van het 
verstrekken van informatie tot het zelfstandig beslissingen (mogen) nemen over bepaalde 
zaken.  
 
De afgelopen vier jaar heeft een werkgroep van raadsleden gewerkt aan een visie op 
burgerparticipatie en aanbevelingen gedaan hoe gemeente Opmeer dit kan organiseren. De 
gemeenteraad heeft deze aanbevelingen unaniem overgenomen.  
 
Nu is het zaak om burgerparticipatie ook echt van de grond te laten komen in Opmeer. 
Kortom: neem inwoners serieus, betrek ze in een vroegtijdig stadium bij besluitvorming en 
maak gebruik van hun specifieke kennis. De locatiekeuze voor de nieuwbouw van de 
basisscholen is een voorbeeld geweest waarbij burgerparticipatie zeker had kunnen 
bijdragen aan betere besluitvorming.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Luisteren naar u: burgerparticipatie 
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• Locatiekeuze basisscholen heroverwegen en daarbij aandacht voor centrale 

ligging en inspraak ouders. (speerpunt) 
• Bij de nieuwbouw en renovatie van de scholen rekening houden met 

energiezuinigheid en de kwaliteit van de leeromgeving volgens het “frisse scholen 
principe”.   

• Streven naar behoud van de basisscholen in Aartswoud en De Weere. 
• Voorkomen en indien nodig onderwijsachterstanden wegnemen.  
• Zorgen voor kwalitatief goede peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voor- en 

naschoolse opvang. 
• Wanneer de financiële situatie van ouders er aantoonbaar toe leidt dat kinderen 

niet deel kunnen nemen aan bepaalde schoolactiviteiten, pakt de gemeente haar 
rol door bijvoorbeeld het betalen van de ouderbijdrage. 

“Niet alleen de routes naar de scholen, maar ook  
de schoolomgeving moet veilig zijn.” 
                                                          Laus Visser 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen moeten thuis en op school goed voorbereid worden op hun rol en plek in de 
samenleving. Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans om hun talenten te 
ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners.  
 
Hoewel de invloed van een gemeente op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er 
ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor goed onderwijs. Ten behoeve van de 
leefbaarheid van Aartswoud en De Weere, moeten de basisscholen in principe blijven 
bestaan.  
De routes naar de basisscholen moeten veilig zijn. 
 
Verder is de school vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is 
daarom belangrijk dat scholen de weg kennen naar de lokale toegang tot jeugdhulp. 
CDA Opmeer vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate 
verantwoordelijk voelen voor het welzijn van het kind.  
Sommige kinderen groeien op in (relatieve) armoede en de eventuele beperkingen die 
hierdoor ontstaan, zijn voor CDA Opmeer niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen 
zich volledig te ontplooien en actief deel te nemen aan de maatschappij.  
 

3. Onderwijs als basis en zorg voor elkaar 

3.1 Logische keuzes tot behoud van onze basisscholen 
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• Het realiseren van voldoende verlichte trapveldjes en speelterreinen, zodat in de 

winter ook gevoetbald, gesport en gespeeld kan worden en de jeugd naar buiten 
gaat. 

• Ondersteunen en in stand houden jongerenverengingen. 
• Gerichte ondersteuning jongerenverenigingen en versterken banden en 

samenwerking tussen gemeente en jongerenverenigingen. 
• Bevorderen werkgelegenheid jongeren door ruimte te geven aan nieuwe 

ondernemingsvormen (start-ups). 
• Startersleningen aanbieden aan jongeren uit onze gemeente voor het kopen van 

een huis in de gemeente.   
• Bevorderen realisatie van voldoende betaalbare (huur)woningen voor jongeren. 
• Voorlichting geven over het voorkomen van overgewicht onder kinderen.  

 

“Aan ons de opdracht onze gemeente voor jongeren   
aantrekkelijk te houden.” 

Bram Beemster 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
De buurt waarin onze jeugd opgroeit, is erg belangrijk. Onze jeugd  verdient een veilige en 
uitdagende leefomgeving, waarin ze kunnen spelen en ontmoeten. CDA Opmeer vindt het 
van belang dat de jeugd veel buiten is: ze leren door te spelen en sporten, samen te leven. 
Bewegen in de buitenlucht draagt bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht.   
 
Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk 
maakt, is daarom essentieel. Sportveldjes, zoals Cruyff Courts, schoolpleinen en 
speelplaatsen kunnen daar een grote rol bij spelen. Dit moet wel veilig. Daarom moeten 
volgens CDA Opmeer verkeersonveilige situaties in kinderrijke buurten gericht worden 
aangepakt.  
 
Daarnaast moet gemeente Opmeer aantrekkelijk blijven voor de oudere jeugd. 
Instandhouding van jongerencentra, aansturen op werkgelegenheid die aansluit bij de 
wensen van de jeugd en het zorgdragen voor voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn 
zaken waar CDA Opmeer zich hard voor maakt. Als jongeren binnen de gemeente willen 
blijven wonen en een eigen huis willen kopen of bouwen, moet de gemeente zo nodig voor 
haar jongeren klaarstaan. 
 

 

3.2 De jongeren van onze gemeente 
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• Persoonlijke zorg in vertrouwde omgeving. (speerpunt) 
• Ontlasten van mantelzorgers door stimuleren respijtaanbod (dagbesteding, 

logeerverblijf, vrijwilligers inzetten op individuele basis).  
• Stimuleren variëteit woonzorgaanbod en tal van andere gewenste initiatieven 

zoals de realisatie van kangoeroewoningen (gekoppelde woningen voor  
zorgbehoevenden en hun mantelzorgers).  

• Voldoende oog voor armoede- en schuldenproblematiek en inzetten op een 
effectieve aanpak hiervan. 

• Een gemeente die een regierol op zich neemt ter verbetering van de 
samenwerking en overleg tussen professionele instanties, mantelzorgers en 
vrijwilligers. 

• Ondersteunen en ontwikkelen van particuliere initiatieven zoals: wandelgroepen 
en fietsgroepen ter bevordering van de sociale contacten en het tegengaan van 
vereenzaming. 

“Mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen daarom  
alle steun van de gemeente." 

Robert Tesselaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
In de dorpen moeten centrale gelegenheden zijn waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en elkaar (beter) kunnen leren kennen. Wij zien in wijksteunpunten als de Schakel en de 
Lindehof dé plek voor culturele en sociale activiteiten. Zeker voor mensen die zo lang 
mogelijk thuis willen blijven wonen. In plaats van te bezuinigen, zal er juist extra in 
wijksteunpunten geïnvesteerd moeten worden. 
Het is van groot belang om mantelzorgers in Opmeer te ondersteunen door hen mentale en 
praktische hulp te bieden. Mantelzorgers zijn mensen die de zorg voor een naaste op zich 
nemen. Wij vinden dat ze van onmisbare waarde zijn voor onze samenleving. Deze zorg kan 
heel zwaar zijn en is soms zelfs te zwaar. Respijtzorg is in dit verband een goede vorm van 
ondersteuning. Respijtzorg wordt verleend door personen die, meestal vrijwillig en eventueel 
beroepsmatig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. Zo kan een mantelzorger eens 
vrijaf nemen. Respijtzorg kan helaas niet direct worden gestimuleerd door de overheid.  
Een andere manier waarmee de gemeente mantelzorgers kan ondersteunen is door hen 
tegemoet te komen in de kosten voor kinderopvang. Dit moet in het gemeentelijk beleid van 
Opmeer worden geregeld. Bij een gezin met meerdere hulpvragen is het belangrijk dat één 
instantie de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan het gezin op zich neemt. De 
professional vanuit deze instantie is de coördinator en stemt de verschillende 
werkzaamheden, van de bij het gezin betrokken welzijnsinstanties, op elkaar af. 

3.3 Omzien naar een ander 
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• Centraal gelegen, betaalbare en levensloopbestendige (senioren)woningen. 
• Op de bekende wandel-/fietsroutes moeten er, in samenspraak met het 

Recreatieschap, rustpunten in de vorm van bankjes of schuilhokjes komen. 
• Vermindering van de kloof tussen jong en oud, door jongeren te betrekken bij 

plaatselijke initiatieven voor ouderen. 
• Een vaste positie voor de mantelzorger of ouderenadviseur bij gesprekken tussen 

de gemeente Opmeer en de inwoner die een voorziening aanvraagt. 
• Een waarborg voor goede bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig 

voor inwoners die acute zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door 
24-uursbereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties. 

• Vervoer naar dagbesteding toegankelijker maken. 
• Zoveel mogelijk voorkomen van verdere bezuinigingen op wijksteunpunten en 

dagbesteding. 
 

“Geen bezuiniging op de wijksteunpunten, deze zijn 
cruciaal voor sociale contacten.” 
     Nico Bosch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDA Opmeer streeft naar een samenleving waar iedereen aan deelneemt, ongeacht leeftijd 
of beperking. Mensen die hulp nodig hebben, worden ondersteund op een wijze die bij hen 
past. Niet de regels moeten leidend zijn, maar de behoefte om mee te kunnen doen in de 
maatschappij.  
 
We gaan uit van de persoonlijke kracht van de inwoners van Opmeer. Uiteraard houden we 
rekening met wat mensen niet kunnen, maar uitgangspunt is het denken in kansen: wat 
kunnen mensen zelf?  
 
Steeds meer ouderen wonen zelfstandig. Dat is een positieve ontwikkeling. Echter, het risico 
van langer zelfstandig wonen is vereenzaming. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat 
deze groep ouderen onder de aandacht blijft. Ouderenbonden, kerken, buurtgenoten, 
vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol.  
 
Daarbij is van belang dat ouderen op de hoogte worden gebracht van de voorzieningen en 
initiatieven die er voor hen in de buurt zijn. Daar kunnen zij andere mensen ontmoeten, 
meedoen aan activiteiten en informatie en advies krijgen. Die voorzieningen moeten ook 
goed bereikbaar zijn voor ouderen.  
 

3.4 Een prettige oude dag; zorg voor onze senioren 
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• Maken van realistische begrotingen. 
• Periodiek inzicht geven in het verloop van de algemene reserves en 

voorzieningen. 
• Realistisch opbouwen van voorzieningen en dit kunnen uitleggen. 
• Zorgen voor een gezonde verhouding eigen/vreemd vermogen. 
• Voorkomen van losse eindjes in project financiering. 
• Zorgen voor kostendekkende tarieven voor diensten aan burgers. 
• Actief zoeken naar projectsubsidies bij hogere overheden. 
• De lokale belastingdruk zo laag mogelijk houden. 
• Realiseren van een kwalitatief goed maar zo klein en efficiënt mogelijk, ambtelijk 

apparaat. 

“Goede dienstverlening? Benader inwoners op een 
manier zoals je zelf ook behandeld zou willen worden." 

Robert Tesselaar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gezonde financiële positie van de gemeente maakt het mogelijk om de lasten voor de 
burger zo laag mogelijk te houden. Er is voorzichtig ruimte ontstaan voor investering in een 
toekomstbestendige gemeentelijke samenleving. 
 
Ook in tijden van voorspoed gaan wij behoedzaam om met de financiële middelen. Deze 
middelen zetten wij deels in om te investeren in het Opmeer van morgen, waaronder het 
verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Daarbij is het ook van belang een deel in 
reserve te houden voor toekomstige ontwikkelingen of voor opvang van risico’s in het sociale 
domein.  
 

 
 
 
 
 
 

4. Eerlijke economie  

4.1 Behoedzaam financieel beleid 
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• Leegstaande kantoorpanden gebruiken als bedrijfsverzamelgebouwen voor 

innovatieve start-ups. 
• In samenspraak met de winkeliersvereniging streven naar de realisatie van een 

openbaar toilet in winkelgebied Opmeer en Spanbroek. 
• Vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en new business verbeteren. 
• Periodiek organiseren van openbare contactmomenten tussen gemeente en 

bedrijfsleven. 
• Stimuleren dat opdrachten voor zover mogelijk worden gegund aan bedrijven uit 

de gemeente en lokale bedrijven actief wijzen op komende aanbestedingen.   
• Samenwerken met omringende gemeenten, de Kamer van Koophandel en de 

plaatselijke ondernemersverenigingen. Ook voor lobby richting provincie en Rijk.    
• Bij grote aanbestedingen aangeven dat de gemeente sociale tegemoetkoming 

wenst, bijvoorbeeld door bij gunning van het project een aantal werklozen uit de 
gemeente in dienst te nemen. 

 

“Ik zou graag zien dat jonge bedrijven zich wat makkelijker 
zouden kunnen vestigen.” 
                                                Rick van der Gulik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een samenleving waar iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en 
voldoende werkgelegenheid. Hoewel de gemeenten slechts deels de economische 
ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van 
lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen (lokale) werkgelegenheid 
bij. De gemeente creëert randvoorwaarden voor deze noodzakelijke groei en ondersteunt 
bedrijven. De gemeente gaat echter geen keuzes voor de individuele ondernemer maken.  
 
De kleine detailhandel, vooral zelfstandigen, staat onder druk maar zij bepaalt wel het 
succes van een dorpshart. De gemeente moet actief tegen leegstand optreden en het 
gesprek aangaan met verhuurders van bedrijfspanden over onder meer de hoogte van 
huren. Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de omgevingsvisie gemakkelijker 
gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het aanbestedingsbeleid wordt aan 
lokale zelfstandigen en kleine bedrijven ruimte gegeven om mee te dingen naar opdrachten.   
 
Door het nemen van  eenvoudige, kleine maatregelen kunnen mensen verleid worden om 
een eigen bedrijf te beginnen. De gemeente moet zoveel mogelijk de helpende hand bieden. 

 

4.2  Ondernemen in onze gemeente 
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• Actieve rol gemeente richting herontwikkeling en -bestemming Scheringamuseum, 

bijvoorbeeld voor woon-zorgfunctie. (speerpunt) 
• Realiseren van voldoende huur- en koopwoningen in alle kernen op basis van de 

behoefte van alle leeftijdsgroepen. 
• Actief lobbyen bij de provincie om kernen te kunnen laten groeien, door  

provinciale bebouwingsverboden terug te dringen.  
• Levendig houden van winkelhart Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud. 
• Ruimte bieden aan verplaatsing van bedrijven uit centrumlocaties naar de 

bedrijventerreinen. 
• Verkennen of omgevingswaarden van de Omgevingswet kunnen leiden tot meer 

ruimte voor bedrijven. 

 

“Er moet een einde komen aan de patstelling rond  
het voormalig Scheringa museum.” 
    Jäcko Bellis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van de huidige wetgeving kunnen gemeenten en omgevingsdiensten samen met 
andere overheden, inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zich voorbereiden op 
de invoering van de Omgevingswet. Bij het maken van die visies, regels en plannen hebben 
inwoners, ondernemers en belangenorganisaties de kans om in een vroegtijdig stadium mee 
te denken over wat wel en niet mogelijk is. Dit vergt van bewoners en bedrijven wel, dat zij 
actief gebruik maken van deze mogelijkheid en inbrengen welke plannen zij hebben voor een 
buurt of gebied. Samenleving en overheid geven zo met elkaar op transparante wijze vorm 
aan de omgeving. Zo ontstaat evenwicht tussen zekerheid en dynamiek. 
 
CDA Opmeer wil een betere balans tussen de ontwikkeling van particuliere initiatieven en 
gemeentelijke initiatieven. Een goed particulier initiatief moet op maat zijn en zijn werking 
moet worden beoordeeld vanuit het principe “ja, mits”. Dat principe zal dadelijk na invoering 
van de Omgevingswet de boventoon voeren bij de beoordeling van plannen. 
 
Verder mag volgens CDA Opmeer een actievere rol worden verwacht van de gemeente bij 
de herontwikkeling of -bestemming van het Scheringamuseum. De enkele verkoop heeft 
nergens toe geleid. CDA Opmeer staat open voor verruiming van de mogelijkheden en ziet 
op de locatie kans om te komen tot bijvoorbeeld de vestiging van een woon-zorg 
bestemming. Aankoop door de gemeente behoort tot de mogelijkheden. 
 

 

4.3  Evenwichtig ruimtelijk beleid; visie op invoering Omgevingswet 
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• In de buitengebieden ruimte houden voor agrarische ontwikkelingen en 

schaalvergroting. 
• In bestemmingsplan buitengebied bepalen dat agrariërs nevenactiviteiten kunnen 

ontplooien.   
• Actief ontwikkelen van Ruimte voor Ruimte beleid om leegstaande agrarische 

bebouwing te vervangen voor woningen.   
• Het behoud van leegstaande stolpen bevorderen door het aanbieden van  de optie 

“plattelandswoning” in bestemmingsplannen. 
• Stimuleren verkoop verse streekgebonden producten door stalletjes aan de kant 

van de weg toe te staan.   
• Bevorderen dat buitenlandse werknemers zo spoedig mogelijk worden 

ingeschreven in de gemeente. 

“Een vitaal platteland is gebaat bij ruime  
toepassing van regels over ruimtelijke ordening.” 

Bram Beemster 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmeer heeft een bijzonder buitengebied. (Lint)dorpen en landbouw bepalen van oudsher 
het landschap. Nu maken recreatie en toerisme ook gebruik van het fraaie open landschap.  
Er moet een evenwicht zijn waarbij een duurzame agrarische sector, natuur, recreatie en 
passende bedrijvigheid in onderlinge samenwerking tot hun recht komen.  
 
De gemeente faciliteert de ontwikkeling van alternatieve bedrijvigheid in het buitengebied. 
Daarbij denkt CDA Opmeer aan het bieden van ruimte voor bijvoorbeeld een zorgboerderij, 
kinderopvang, boerencamping en verblijfsrecreatie. Samen met alle betrokken partijen wordt, 
gezien alle regelgeving voor agrariërs, steeds weer gezocht naar een werkbare situatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Onze boeren en tuinders 
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• Voorafgaand aan de aanvraag duidelijkheid geven over de te volgen koers richting 

de mogelijk integrale vergunningverlening. 
• Meer ruimte bieden  om woningen te bouwen of te verbouwen zoals de mensen 

dat zelf willen, onder andere door minder strenge welstandsnormen.  
 

“Probeer snel en direct antwoord te geven. Poeier  
mensen niet af met de opmerking ‘niet mijn  
afdeling’. Neem mensen serieus." 
                                       Richard op ‘t Veld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Opmeer zal de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voor  
naleving van de wet- en regelgeving moeten stimuleren. In de omgang met de burgers gaat 
de gemeente er vanuit dat zij zich uit eigen beweging aan de regels houden en dat bedrijven 
verantwoordelijk ondernemen. De gemeente probeert dit onder andere te stimuleren door 
burgerparticipatie te vergroten en bij handhaving maatwerk toe te passen. 
 
Het door de burger en bedrijven aanvragen van eenvoudige vergunningen en indienen van 
meldingen langs digitale weg, moet tot snelle afhandeling leiden. 
 
De rijksoverheid is bezig met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In 
het plan wordt de gemeentelijke toetsing van bouwplannen grotendeels overgeheveld naar 
gecertificeerde bedrijven. Hoewel niet geheel duidelijk is of de wet uiteindelijk ook zal worden 
ingevoerd, is het volgens CDA Opmeer zaak je als gemeente op dit soort ontwikkelingen 
voor te bereiden en daar rekening mee te houden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Vlotte vergunningverlening als motor economie 
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• Een wethouder met duurzaamheid in de portefeuille.  
• Bewoners stimuleren tot het doen van investeringen in energiezuinigheid van 

bestaande woningen. 
• De gemeente geeft het goede voorbeeld en legt voor zover mogelijk 

zonnepanelen op openbare gebouwen. 
• Faciliteren van initiatiefnemers voor grote duurzame energieprojecten.   
• Ontwikkelen van een realistische routekaart naar energieneutrale gemeente.  
• Realisatie gasloze wijken. 
• Stimuleren afvalscheiding dan wel hergebruik van het afval door onze inwoners. 
• Inzichtelijk maken van verbruik bij bedrijven. 

“Duurzaamheidsvraagstukken worden niet alleen opgelost 
door te subsidiëren, maar ook door uitdagen,  
informeren en inspireren.” 

Bram Beemster 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Gemeentelijke gebouwen en scholen moeten gaan 
bijdragen aan de energiebesparing van gemeente Opmeer. Zo moeten volgens 
CDA Opmeer, in de nieuw te bouwen basisscholen innovatieve installaties worden geplaatst 
die slim omgaan met energie. Inwoners en bedrijven moeten door de gemeente gestimuleerd 
worden om actief met duurzaamheid aan de slag te gaan. Hierbij kan gedacht worden aan 
het verstrekken van  bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen en het gratis laten uitvoeren van 
energiescans. 
 
Als draagvlak bestaat voor een bepaald duurzaamheidsinitiatief, dan moet de gemeente 
zoveel mogelijk ruimte bieden om dat initiatief te ontwikkelen en tot uitvoer te brengen. 
  

4.6 Actief aan de slag met duurzaamheid  
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• Controles in het kader van bouwveiligheid moeten zich vooral toespitsen op 

naleving van constructieve en brandtechnische voorschriften. 
• De controles op veiligheid en milieu voor bedrijven zo aanpassen dat bedrijven die 

zich goed gedragen, minder gecontroleerd worden. Hierdoor hoeft de gemeente 
minder controlerondes te organiseren en spaart de gemeente belastinggeld uit. 

• Goede controle op de verrichtingen RUD NHN.   
• Goede informatieverstrekking over asbest richting 2024. 
• Duidelijk calamiteiten programma bij asbestbranden en calamiteiten met bedrijven. 

 
 

“Behoud van historische panden is belangrijk voor het  
aangezicht en de herkenbaarheid van dorpskernen.” 
                                                Rick van der Gulik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het milieurecht omvat het geheel aan regels dat ten doel heeft het milieu te beschermen. Het 
grootste gedeelte van het milieurecht valt onder het bestuursrecht. Op basis van  
artikel 21 van de Grondwet is het een overheidstaak om de fysieke leefomgeving te 
beschermen. 
 
Continue evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening en prestaties is vereist om de 
milieukwaliteit binnen onze gemeente te verbeteren. CDA Opmeer streeft ernaar, zowel uit 
menselijke als zakelijke overwegingen, alle mogelijke maatregelen te nemen en middelen te 
verstrekken, die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, het veilig, 
gezond en prettig werken en het milieu beschermen. 
 
Het gemeentelijk milieubeleidsplan wordt minimaal drie jaarlijks geëvalueerd en zo 
nodig geactualiseerd. Onze partner in de vergunningverlening en het toezicht van 
milieuregelgeving, is de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). 
CDA Opmeer wil de lijntjes met RUD NHN kort houden en scherp zijn op de dienstverlening 
naar gemeente Opmeer en op de benadering van bedrijven.  

 
 
 
 
 
 
 

4.7 Bescherming milieu en bouw- en brandveiligheid 
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In het voorjaar van 2017 is de werkgroep “verkiezingsprogramma 2018 -2022" gestart met 
het opstellen van dit verkiezingsprogramma. 
 
De werkgroep bestond uit de volgende leden: Richard op ’t Veld, Robert Tesselaar, Laus 
Visser, Marja Leek, Bram Beemster, Lou Schilder, Jacko Bellis en Nico Bosch. 
 
Bij de samenstelling heeft de werkgroep inspiratie geput uit de Handreiking voor 
gemeentelijke afdelingen, samengesteld door een commissie van het landelijke CDA. Vijf 
uitgangspunten die in de handreiking zijn benoemd, zijn vertaald naar onze lokale 
vraagstukken. 
 
Voor de inhoud van het verkiezingsprogramma heeft CDA Opmeer 2 discussie avonden 
georganiseerd op 6 maart 2017 en 15 juni 2017. Daarnaast zijn belangenbehartigers en 
maatschappelijke instellingen in Opmeer via de mail benaderd om hun bijdrage te leveren 
aan het verkiezingsprogramma. 
 
Het voor u liggende verkiezingsprogramma bevat 4 hoofdstukken, waarvan 3 inhoudelijk. Het 
vorige verkiezingsprogramma voor de periode 2014 tot 2018 bestond uit 14 hoofdstukken. 
Dit bondiger verkiezingsprogramma is een sterk lokaal programma geworden met 
oplossingen die dicht bij huis worden gevonden. CDA Opmeer is de lokale partij bij uitstek. 
 
De werkgroep hoopt dat u aansluiting vindt bij onze christendemocratische ideeën, 
gedachten en thema’s voor de periode 2018 tot 2022. Met uw stem willen we in Opmeer de 
komende jaren verder bouwen aan een samenleving waarin de mens centraal staat. 
 
 
Namens de werkgroep, 
Nico Bosch,  
voorzitter van de werkgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
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