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Wij merken dat de mensen na de afgelopen moeilijke jaren weer
een positief gevoel willen krijgen. Voor ons is belangrijk dat er
meer rekening wordt gehouden met elkaar en dat wij meer de
nadruk leggen op wat ons verbindt dan op wat ons scheidt. Het
CDA wil een nieuw optimistisch geluid in de plaatselijke politiek
laten horen. In de gemeenteraad liggen de partijen te veel met
elkaar in de clinch waardoor de ontwikkeling van ons dorp
praktisch stilstaat. Het CDA staat voor tolerantie en pleit daarom
voor meer bereidheid bij politieke partijen om naar elkaar te
luisteren, en samen te kijken naar wat goed is voor Uitgeest.

Wat kunt u van ons verwachten: Wij gaan en blijven in gesprek
met andere  politieke partijen. Ook zetten wij ons in voor meer
samenwerking als het gaat om het indienen van acties en
voorstellen tot verbetering van besluiten. 

...SAMEN KOM JE VERDER



De afgelopen vier jaar zijn er in Uitgeest weinig nieuwe woningen
bijgekomen. Er is een schrijnend tekort aan starterswoningen
waardoor jonge Uitgeesters niet in ons dorp kunnen blijven
wonen en gedwongen zijn te verhuizen. Ook voor senioren zijn er
geen geschikte kleine woningen waar ze naar toe kunnen
verhuizen. Hierdoor komen er weinig tot geen bestaande
woningen vrij voor starters en gezinnen met kinderen. Wij
hebben het college aangespoord om bestaande plannen te
versnellen, helaas zonder resultaat. Met name de plannen voor de
herbouw van woningen aan de J.E. de Witstraat en de bouw van
de tijdelijke jongerenhuisvesting lijden onnodig vertraging. Voor
de langere termijn is er in het geheel nog geen plan.
Het CDA Uitgeest wil daarom, naast deze nodige versnelling,  in
nauw overleg met andere politieke partijen een strategisch plan
opstellen om de woningnood en bijbehorende infrastructuur
binnen uiterlijk 10 jaar op te lossen.
Het CDA ziet mogelijkheden om de eerstkomende jaren te gaan
bouwen in het stationsgebied (100 woningen), op het terrein van
Zonjee/de Stokkenfabriek (150 woningen), op de Terp (50
woningen), op de plek van overbodige scholen en op de Meet
(100). Door op deze locaties te bouwen hoeft er zo min mogelijk
groen opgeofferd te worden.  

BOUWEN VOOR
UITGEESTERS



Door nieuwbouw te concentreren in het stationsgebied kunnen
we de oude dorpskern intact laten, evenals de natuurgebieden
rondom ons dorp. Door woningen te bouwen bij het station
maken we het voor Uitgeesters ook aantrekkelijker om met het
openbaar vervoer te reizen. Het CDA wil dat bij de toewijzing van
(een deel van) de nieuwe woningen inwoners van Uitgeest
voorrang krijgen. Op dit moment ligt dit juridisch nog moeilijk,
maar daar wordt door her het CDA op landelijk niveau aan
gewerkt. 
Voor de vervanging van Geesterheem, dat verouderd is, wil de
Viva één groot verpleegtehuis bouwen in de Koog. Het CDA wil
dat niet; wij willen liever twee kleinere locaties waardoor de
menselijke maat behouden blijft. 

Wat kunt u van ons verwachten: In samenwerking met andere
partijen een strategisch plan opstellen om de woningnood
binnen tien jaar op te lossen. Erop toe zien dat de huidige
plannen versneld gerealiseerd worden. 

CDA Uitgeest zal erop toezien
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Een dorp heeft meer nodig dan alleen woningen. Een fijne plaats
om te wonen vraagt om een  variatie in voorzieningen voor jong
en oud en een fijne winkelstand. Die ontstaat niet vanzelf. De
gemeente moet daarvoor actief beleid ontwikkelen met een
open oog voor de wensen van de burgers. Denk hierbij aan een
aantrekkelijk dorpshart waar ontmoetingen en evenementen
georganiseerd kunnen worden. Uitgeesters moeten elkaar
kunnen vinden in het openbare leven van ons dorp en bij
recreatieve activiteiten.  Bij de vernieuwing van het station willen
wij graag een  ontmoetingsplek of cafetaria op het Anna van
Renesseplein voor de inwoners van Kleis en Waldijk. Ook willen
wij een nieuw recreatief wandelpad in het buitengebied vanuit de
groene driehoek achter Assum.

Wat kunt u van ons verwachten: Actie ondernemen waarbij
samen met de omwonenden een  ontmoetingsplek wordt
gerealiseerd op het Anna van Renesseplein. Ook willen wij een
initiatief nemen voor een nieuw wandelpad rondom ons dorp.  

LEEFBAARHEID



Het tegengaan van de klimaatverandering is mondiaal gezien het
grootste probleem van deze tijd. Hoewel de grote beslissingen
hierover op landelijk niveau genomen worden, moet ieder dorp
en iedere burger van ons land daaraan een bijdrage leveren.
Uitgeest zal zijn inwoners aanmoedigen en helpen bij de
installatie van zonnecollectoren en warmtepompen. Belangrijk
hierbij is dat iedereen van de voorzieningen gebruik kan maken,
zeker ook de mensen met een smalle beurs. Wij zijn geen
voorstanders van de bouw van grote windmolens in de
onmiddellijke nabijheid van ons dorp.  Wij willen zoveel mogelijk
inzetten op zonnepanelen boven parkeerplaatsen in plaats van
op zonneweiden in ons mooie buitengebied. 

Wat kunt u van ons verwachten: Het CDA gaat in samenwerking
met DUEC lokale mogelijkheden voor duurzame energie
aanjagen en streven naar een betaalbare energietransitie voor
onze inwoners.

DUURZAAMHEID



Het CDA is bij uitstek de partij van omzien naar elkaar. Er moeten
geen mensen buiten de boot vallen. Daarom zorgen we ervoor
dat iedereen mee kan komen, ook als het even tegenzit. Vooral
ouderen dreigen in onze maatschappij vergeten te worden
doordat iedereen het druk heeft. Eenzaamheid is een groot
probleem. Al jaren zet het CDA zich in om iets te doen tegen die
eenzaamheid. Vroeg signaleren, laagdrempelige hulp en
voldoende plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zijn
belangrijke voorwaarden.
Het CDA wil sociale voorzieningen in stand houden in de directe
nabijheid van onze oudere inwoners die daar afhankelijk van zijn.
Daarbij speelt het dorpshuis de Zwaan een belangrijke rol.  Het is
van groot belang dat we de vrijwilligers en mantelzorgers
steunen: daarom stimuleert het CDA de ‘Dag van de mantelzorg’.
Het CDA streeft ernaar om in ons dorp de eerstelijns zorg te laten
samenwerken als één team zodat er geen dubbel werk verricht
hoeft te worden. De jeugdhulp moet efficiënter zodat onze
jongeren, die problemen hebben, snel geholpen kunnen worden.
Het CDA gaat zich ook sterk maken voor meer mogelijkheden
voor alleenstaande senioren om in het bestaande restaurant van
Geesterheem een kopje koffie te kunnen drinken en om hier ook
mee te kunnen eten.

Wat kunt u van ons verwachten: Het CDA bevordert de
activiteiten van de Zwaan en Zienhouse voor jong en oud en
onderneemt  acties die eenzaamheid tegengaan. Het CDA
maakt zich sterk voor meer mogelijkheden voor onderling
contact voor alleenstaande ouderen.

OMZIEN NAAR ELKAAR



Het verenigingsleven is het cement van onze samenleving. Wij
hebben behoefte aan plaatsen en organisaties waar burgers
buiten hun werk bij elkaar komen voor sociale activiteiten zoals
sport, cultuur, godsdienst, politiek, hobby's en vrijwilligerswerk. Al
dit werk wordt gedragen door vrijwilligers. Vrijwilligerswerk zorgt
voor verbinding met mensen die je anders misschien wel nooit
had ontmoet.Het is een taak voor de gemeente om het
vrijwilligerswerk te ondersteunen en te waarderen. Daarom heeft
het CDA in 2020 een motie ingediend om de subsidies voor
verenigingen niet te korten.  Het CDA is blij met het besluit over
de bouw van de nieuwe sportzaal, maar wil in overleg met de
IJsclub en omwonenden zoeken naar een alternatief voor de
ijsbaan, waarbij de sociale functie van dit terrein versterkt wordt
(ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners ook als er niet
geschaatst wordt). Het CDA is vóór het instandhouden van het
zwembad met behulp van vrijwilligers. De subsidie aan
verenigingen en het Leeslokaal moet zoveel mogelijk worden
gehandhaafd en wij ondersteunen de activiteiten van de
Stichting Uitgeester Senioren (SUS).  Het CDA vindt het belangrijk
dat je al jong ervaart wat het betekent om vrijwillig iets te doen
voor de samenleving. Daarom stimuleren we als CDA’ers
jongeren om vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld via school of
verenigingen.

MAATSCHAPPELIJKE
VERBONDENHEID 



Wat kunt u van ons verwachten: Elk jaar bij de
begrotingsbehandeling zet het CDA zich in om het
verenigingsleven financieel voldoende ruimte te geven. Wij
willen een snelle oplossing voor de toekomst van de IJsbaan in
overleg met de IJsclub en de betrokken omwonenden.
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Uitgeest is een veilige gemeente en dat proberen we zo te
houden. Daarbij is het belangrijk dat de burgers zelf ook
verantwoordelijkheid op zich nemen. Burgers moeten
aangemoedigd worden contact op te nemen met wijkagenten of
de boa wanneer ze problemen signaleren of vermoeden.
Wijkagenten en de boa moeten makkelijker bereikbaar zijn en
daardoor dichter bij de Uitgeesters in hun wijk staan. Vooral in het
verkeer speelt veiligheid een belangrijke rol. De N203 is een van
de onveiligste wegen van Nederland. Het CDA streeft naar een
afschaling of omlegging van deze weg op de lange termijn en
naar meer veiligheidsmaatregelen op de korte termijn. Ook in de
bebouwde kom zijn maatregelen nodig om de veiligheid te
vergroten. Denk hierbij aan een rotonde bij de overgang van de
Pr Beatrixlaan/Geesterweg en de aanleg van een voetpad naar
het oeverpark Zwaansmeer door een schelpenpad op de
verhoging nabij de tweede Broekermolen en dit door het weiland
doortrekken naar het oeverpark. Met name op de fietspaden
veroorzaken scooters en snorfietsen gevaarlijke situaties door te
hard rijden. Vooral kinderen en oudere weggebruikers zijn
hiervan het slachtoffer. Wij willen daarom een betere handhaving
van de maximumsnelheid en geluidsoverlast, en ook het verbod
op bromfietsen in de Zientunnel en op het Tolpad.

Wat kunt u van ons verwachten: Het CDA zet zich in op
handhaving, dan wel uitbreiding van de formatie van de BOA in
Uitgeest. Ook stellen we veiligheidsmaatregelen voor ten
behoeve van de N203 en willen wij meer aandacht voor
handhaving op risicoplekken en vandalismegevoelige plaatsen

VEILIGHEID



Uitgeest ligt op een knooppunt van (spoor)wegen, en bovendien
ook nog eens onder de aanvliegroute voor de Polderbaan. De
geluidsoverlast die dat veroorzaakt is fors voor Uitgeest en
daarom zijn wij bezig zijn in overleg met de Luchthaven Schiphol
over vermindering van de overlast. Een andere  manier om
geluidsoverlast te beperken, is het verminderen van het
autoverkeer op de N203 die op dit moment de verbinding vormt
van de A9 met Castricum. Wij willen samen met Castricum
streven naar een directe aansluiting van Castricum op de A9,
waardoor de geluidsoverlast flink zal worden beperkt. Dit zal ook
de mogelijkheden tot woningbouw in de directe omgeving van
het station aanzienlijk vergroten. 

Schiphol
Het CDA Uitgeest is negatief met betrekking tot de
uitbreidingsplannen van de hub Schiphol en andere
infrastructurele ontwikkelingen in en rond Uitgeest. De
herinrichting van het luchtruim heeft onze volle aandacht waarbij
het uitgangspunt is dat de aanvliegroutes om Uitgeest komen te
liggen (waaiervorm i.p.v. trechtervorm). Het CDA wil forse
compensatie van de lawaai- en verkeersoverlast, dus bij
verbreding van de A9 zal dit door ondertunneling moeten
gebeuren, en de N203 (Provinciale weg) mag niet nog drukker
worden na de verbinding van de A8 met de A9. Het CDA is een
actieve deelnemer in de discussies hierover, en maakt dankbaar
gebruik van de goede contacten en expertise van de provinciale
en landelijke bestuurders binnen de partij. Dat is een van de
voordelen dat wij  deel uitmaken van een grote, landelijke partij!

MILIEUHINDER



Wat kunt u van ons verwachten: Het CDA gaat in gesprek met
partijen uit Castricum om mogelijkheden te bespreken voor
afschaling van de N203 . Het CDA is negatief met betrekking tot
de uitbreidingsplannen van Schiphol en gaat bevorderen dat de
sector beter luistert naar de betrokken gemeenten. 

Het CDA is negatief met betrekking
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Uitgeest mag zich gelukkig prijzen met zijn ligging te midden van
schitterende natuurgebieden. Die gebieden worden beheerd door
onze agrariërs die in onzekere tijden leven. De stikstofcrisis, het
klimaat, de inkrimping van de veestapel en de bodemdaling zijn
onderwerpen die hen direct aangaan. De overheidsmaatregelen
die genomen moeten worden, raken hen zeer. Het CDA vindt dat
agrariërs zich dienen te houden aan de bestaande
milieuwetgeving, maar pleit wel voor een zodanige transitie dat er
voor de boeren voldoende bestaansrecht en toekomst blijft.  Onze
doelstelling is hen, voor zover dat mogelijk is op gemeentelijk
niveau  zoveel mogelijk  te helpen door het verlenen van
vergunningen voor aanvullende activiteiten zoals campings en
winkels. Het CDA zal zich ook inzetten voor aansluiting van onze
bewoners in de buitengebieden op glasvezel.

Wat kunt u van ons verwachten: Het CDA Uitgeest zal de
moeilijke positie van de boeren onder de aandacht blijven
brengen van de beslissende instanties en het verlenen van
vergunningen voor aanvullende activiteiten als campings en
winkels blijven bevorderen met de bijbehorende infrastructuur

LANDBOUW EN NATUUR



Net als in andere gemeenten staan de winkeliers in Uitgeest
onder druk door de opkomst van het online winkelen. Daarnaast
is het voor Uitgeesters ook verleidelijk om bij grote centra in de
omgeving te gaan winkelen. Door deze ontwikkelingen
verdwijnen kleine winkels uit onze dorpskern. Het CDA streeft
naar het behoud en uitbreiding van de detailhandel in het
centrum van ons dorp door het realiseren van een gezellig
centrum en dorpsplein. Het CDA wil een goed
ondernemersklimaat en economische activiteiten en
werkgelegenheid op het bedrijventerrein stimuleren. Wij vinden
het belangrijk dat de bedrijven die door Corona in de problemen
zijn gekomen worden geholpen met de bestaande
crisismaatregelen, met behulp van ondersteuning vanuit de
Gemeente. Er is door ons een “Denktank” opgericht met daarin
een aantal ondernemers uit Uitgeest. Vanuit de discussie in deze
“Denktank”, zullen wij met voorstellen komen om de
economische activiteiten in ons mooie dorp te verbeteren.
Ook willen wij de uitgaven van de gemeente niet zodanig
verhogen dat daardoor de WOZ-belasting verhoogd moet
worden.

Wat kunt u van ons verwachten: Wij gaan middels onze
“Denktank” in gesprek met de ondernemers in Uitgeest. De
ideeën en plannen koppelen wij terug aan het College van B&W.
Wij maken géén plannen zonder dat daarvoor een gezonde
financiële dekking is.

ECONOMIE



STEM OP CDA UITGEEST!

Stem CDA

15, 16 & 17 maart

2022



KANDIDATEN
Stem CDA

14, 15 & 16 maart

2022

JACK ZWARTHOED

JUDIE KLOOSTERMAN

WIM RODENBURG

COR DUINMAIJER

ROSALINE RODENBURG

INEKE EDZES ALTENA

HANS WEEREN

HARM TERRA

HENK PEL

AD CORTEN

WICHARD VAN DER VEEN

KEES HANSEN

BEP HANSEN

ATIE VAN BAKEL FRIS

PIETA VAN EGMOND

ELLY CORNELISSE PUTTER


