


Nelson Mandela zei het vaak : 
“Alleen ga je sneller, maar samen 
kom je verder”

We kunnen het niet alleen! Ook 
binnen de nieuw te vormen coalitie 
zullen partijen met elkaar moeten 
samenwerken. CDA-lijsttrekker Jack 
Zwarthoed en “running mate” Judie 
Kloosterman gaan die uitdaging graag 
aan, tezamen met een aantal ervaren en 
deskundige partijgenoten. Bovendien 
kan gebruik worden gemaakt van de 
kennis en ervaring binnen de landelijke 
CDA organisatie. Kortom, een gedegen 
constructie!

De CDA-speerpunten:

Wonen voor alle Uitgeesters.  
Mogelijkheden bieden aan senioren die 
zelfstandig maar kleiner willen wonen 
waardoor doorstroming ontstaat. 
Nieuwbouwmogelijkheden.  
Locaties zoals de omgeving van  
De Terp, de  achtererven bij de Kleis,  
de stationsomgeving en Stokken-
fabriekterrein kunnen ontwikkeld worden. 
Vrijkomende plekken van de Vrijburg-  
en Molenhoekschool en sporthal  

De Meet aan de Castricummerweg 
kunnen worden benut.

Jongerenhuisvesting. Actief inzetten 
op snelle ontwikkeling van tijdelijke 
locaties voor jongerenhuisvesting. 
Ook alternatieve mogelijkheden zoals 
bijvoorbeeld de bouw van eigentijdse 
prefab woningen aan de Benesserlaan, 
voor een periode van tien tot vijftien jaar.

Ouderenzorg. Voor Uitgeesters die 
niet meer zelfstandig kunnen wonen, 
twee kleinschalige locaties met moderne 
faciliteiten en professionele zorg. Dag 
en nacht, 24/7. Dit als alternatief voor 
één megagroot verzorgingshuis met 
80 of meer wooneenheden zoals Viva! 
Zorggroep van plan is te realiseren. 

Wij zouden graag zien dat het restaurant 
in Geesterheem weer opengesteld wordt 
voor omwonende senioren.

Leefomgeving en natuurbeheer.  
Zorg voor de prachtige omgeving van 
ons dorp zoals  rond het Uitgeestermeer 
en de polders richting Castricum en 
Limmen.  Een polderlandschap beheerd 
door agrarische ondernemers die wij 

een warm hart toedragen. Zodat ook 
toekomstige generaties op een fijne 
manier in Uitgeest kunnen blijven wonen. 
Rentmeesterschap noemen wij dat 
binnen het CDA. Wij broeden al langer 
op het plan om het “Plankenpad” te 
realiseren. Een wandelroute door de 
polder, vanaf de Waldijk via de Terp,  
naar Busch en Dam.

Energietransitie. In samenwerking met 
de Uitgeester coöperatie DUEC werken 
aan de energie transitie. Geen grote 
zonneweides of enorme windmolens, 
maar wel het gebruik van zonnepanelen 
stimuleren.

Economie en werkgelegenheid. 
Het CDA heeft een “denktank” opgericht 
met Uitgeester ondernemers en werkt 
samen aan een aantrekkelijk economisch 
klimaat en duurzaam gebruik van het 
bedrijventerrein.

Sport en ontspanning. Uiteraard 
staat het CDA pal voor subsidie en 
ondersteuning aan de vele (sport)
verenigingen die ons dorp telt.
En natuurlijk een IJsbaan, voor  
alle Uitgeesters!

Het volledige CDA-programma is 
te vinden op www.cda-uitgeest.nl

“. . . samen kom je verder...”


