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Beste inwoners van Wijdemeren, 

Met heel veel trots presenteren wij u ons verkiezingsprogramma, een 
programma vól ambities. Bij dit programma zit een mooie, lange lijst 
met 50 kandidaten die deze ambities met elkaar waar willen maken. 
De afgelopen jaren is er hard gewerkt en is veel bereikt, maar er is nog 
genoeg te doen. Het CDA Wijdemeren wil zich de komende vier jaar 
weer vol passie inzetten voor onze mooie dorpen. 

Een gemeente zonder ambities is een gemeente die stilstaat en u weet 
wat ze daar over zeggen: stilstand is achteruitgang. En dat is nu net 
niet wat wij willen. Het CDA wil verantwoord bouwen aan de toekomst 
van onze dorpen ’s-Graveland, Ankeveen, Breukeleveen, Kortenhoef, 
Oud en Nieuw-Loosdrecht en Nederhorst den Berg. 

Onze speerpunten voor de komende jaren zijn: 

1. Wonen voor jong en oud 
2. Zorg voor elkaar met extra aandacht voor onze ouderen 

3. Duurzame inzet voor groen en plantsoen 
4. Trots op onze verenigingen en vrijwilligers 

5. Ondersteuning voor ondernemers 

Wij 

Zoals u misschien gezien heeft hebben wij een nieuw logo. 

Het woord “Wij”, een klein woord, maar met zoveel betekenis. “Wij” als 
afkorting van Wijdemeren, “Wij” met zijn allen, “Wij” zijn de 
samenleving. 

Het CDA is een brede lokale partij, die gelooft in een samenleving 
waarbij mensen oog voor elkaar hebben. Wij streven naar verbinding, 
niet zij maar Wij. Steeds vaker zoekt men in de samenleving naar 
verschillen, wij streven ernaar juist te zoeken naar wat ons verbindt.  

VOORWOORD  
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Zonder daarbij verschillen uit het oog te verliezen, want deze 
verschillen geven kleur aan onze samenleving. Met elkaar zijn wij de 
samenleving en we kunnen er met elkaar iets moois van maken. Laten 
we dat doen! Het CDA bouwt verantwoord aan onze dorpen! 

Doet u mee? Stem 14,15 of 16 maart CDA! 

Rosalie van Rijn 
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CDA Wijdemeren is een brede lokale partij, die gelooft in een 
samenleving waarbij mensen oog voor elkaar hebben en bijdragen aan 
elkaars welzijn. Zo’n gemeenschap uit zich op verschillende manieren. 
Denk bijvoorbeeld aan een dorp of buurt waar mensen zich met elkaar 
verbonden voelen. Maar ook bij een vereniging of binnen een familie is 
er het gevoel van samen. Al die gemeenschappen hebben hun eigen 
waarden en specifieke kenmerken. Het CDA Wijdemeren streeft 
ernaar om binnen de gemeente Wijdemeren recht te doen aan de 
verschillende belangen van mensen en hun gemeenschappen. Het 
juiste evenwicht te vinden tussen die belangen is, naar onze mening, 
waardevoller dan het rechtlijnig streven naar ‘rechtse’ (liberaal) of 
‘linkse’ (socialistisch) standpunten. 

Het CDA Wijdemeren streeft naar verbinding. Voor elkaar, met elkaar. 
Wij stellen altijd het gemeenschappelijk belang voorop. Daarbij zoeken 
we naar overeenkomsten en het juiste evenwicht tussen verschillende 
belangen. Uiteindelijk nemen we een democratisch besluit, rekening 
houdend met mogelijk ongunstige gevolgen voor een minderheid. 

De inspiratiebron voor het CDA Wijdemeren vormt de christelijke 
traditie waaruit onze Nederlandse samenleving is voortgekomen. De 
waarden daarvan, die zichtbaar zijn in de daaruit voortvloeiende 
normen, proberen we te vertalen naar de samenleving van vandaag. 
Veel CDA’ers vinden hun inspiratiebron in hun geloof en in de Bijbelse 
verhalen. Steeds meer CDA’ers vinden juist hun inspiratie in de 
uitwerking van de normen en waarden in onze hedendaagse 
maatschappij, los van welke geloofsovertuiging dan ook.  

De belangrijkste pijlers voor het CDA zijn: gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit, publieke gerechtigheid en 
rentmeesterschap. Het CDA Wijdemeren heeft deze uitgangspunten 
vertaald naar vijf speerpunten. Daarnaast stellen wij, dat veiligheid, 
duurzaamheid en goede zorg als basis in al onze ambities het startpunt 
zijn. 

Speerpunten CDA Wijdemeren 2022-2026 
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Onze speerpunten voor de komende jaren zijn: 
 

1. Wonen voor jong en oud 
2. Zorg voor elkaar met extra aandacht voor onze ouderen 
3. Duurzame inzet voor groen en plantsoen 
4. Trots op onze verenigingen en vrijwilligers 
5. Ondersteuning voor ondernemers 

 
Hieronder krijgt u een korte toelichting over het waarom, wat en hoe 
van de genoemde speerpunten.  
 
1. Wonen voor jong en oud 

 
Waarom - In Wijdemeren is nog steeds sprake van een groot 
woningtekort, er moet dus ingezet worden op het realiseren van 
woningen voor jong en oud. 

Wat - Makkelijker maken voor starters om in aanmerking te komen 
voor een eerste woning. Ouderen die langer thuis blijven wonen en op 
latere leeftijd ook zorg nodig hebben moeten in het woonbeleid beter 
gefaciliteerd worden. 

Hoe? 

 Alle mogelijkheden benutten om woningen toe te wijzen aan 
eigen (jonge) inwoners en aan mensen die economisch en/of 
sociaal aan Wijdemeren gebonden zijn. 

 1/3 van de huizen bouwen voor jongeren en 1/3 voor senioren. 
 Woning splitsen mogelijk maken. 
 Meer locaties voor Tiny houses realiseren. 
 Permanent bewonen van mantelzorg woningen mogelijk 

maken. 
 Nadere verkenning van de kansenkaart (potentiële 

woningbouwlocaties). 
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 Potentiële locaties uitwerken, zoals bijv.: 
o Ter Sype, Loosdrecht. 
o Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg (vernieuwen 

sporthal in combinatie met woningbouw). 
o Bibliotheek Loosdrecht (verplaatsen bibliotheek en 

vervangen door woningbouw). 
o Meenthof, Kortenhoef. 
o Kwakel (Gemeentewerf), Kortenhoef. 
o Rading 1, Loosdrecht. 

 
2. Zorg voor elkaar met extra aandacht voor onze ouderen 
 
Waarom - Omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar vinden we 
belangrijk.  Met elkaar hebben we de sleutel in handen voor een betere 
toekomst. Wij willen voldoende aandacht voor ouderen, eenzaamheid 
tegengaan en nadenken over thema’s als vergrijzing, dementie en 
mobiliteit. Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, 
voor henzelf en voor de mensen die voor hen zorgen. Maar niet alleen 
ouderen, wij zullen zorgen voor iedereen die dat nodig heeft. 
 
Wat - Stimuleren van onderlinge verbondenheid door initiatieven 
onder de aandacht te brengen en te organiseren, waarin de zorg voor 
elkaar centraal staat. 

Hoe? 

 Realiseren van een multifunctioneel gebouw met 
consultatiebureau in Kortenhoef. 

 De kracht van onze senioren blijven inzetten voor de 
samenleving. 

 Meer bankjes plaatsen in de openbare ruimte. 
 Openbare toiletten realiseren in de winkelcentra (denk ook aan 

afspraken met bestaande ondernemers). 
 Een dementievriendelijke gemeente worden. 
 Een blijvende inzet voor beleid rondom het tegengaan van 

eenzaamheid. 
 Ontmoetingsplekken stimuleren, zoals een gezamenlijke 

benedenruimte in zorgcentra. 
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 Mantelzorgers blijven waarderen en ook inhoudelijk 
ondersteunen. 

 
3. Duurzame inzet voor groen en plantsoen 
 
Waarom – Wij willen trots zijn op onze woon- en leefomgeving. Het 
binnenrijden van de verschillende kernen in Wijdemeren moet je 
direct een trots gevoel geven. Daarnaast willen wij extra aandacht voor 
het onderhoud van de begraafplaatsen en een veilige woonomgeving. 
 
Wat – Promoten en faciliteren van activiteiten die Wijdemeren mooier 
maken. Stimuleren van initiatieven die mensen oproepen om directe 
invloed uit te oefenen op een mooie woon- en leefomgeving.  

Hoe? 

 Een hoger onderhoudsniveau realiseren voor groen en 
plantsoen. 

 Extra voorzieningen in de buitenruimte voor jeugd vanaf 12 jaar 
(voetbalkooi, skatebaan etc.). 

 Een gedenkmuur bij begraafplaatsen initiëren (behouden van 
namen). 

 Stoepen en openbare ruimte toegankelijker maken voor 
minder mobiele inwoners. 

 Meer investeren in het onderhoud van onze strandjes. 
 Snelheid beperken rondom scholen en op wegen waar fietsers 

en auto’s samenkomen. 
 Dorpsinitiatieven blijven ondersteunen. 
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4. Trots op onze verenigingen en vrijwilligers 
 

Waarom – Vrijwilligers zijn de ‘kampioenen’ van de sterke 
samenleving. Zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven de 
kerken dicht, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de 
vrijwillige brandweer niet uit.  
 
Wat – Ondersteunen van verenigingen en vrijwilligers door onnodige 
regels voor hen en voor verenigingen te schrappen of versoepelen. 

Hoe? 

 Een vrijwilligersvacaturebank opzetten. 
 Inzetten op een accommodatiebeleid met subsidiecomponent 

voor verenigingen. 
 Gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers. 
 Korting op de OZB voor verenigingsgebouwen. 
 Een vast contactpersoon voor verenigingen. 
 Verdere uitbreiding van het dorpenbeleid.  

 
5. Ondersteuning voor ondernemers 

 
Waarom – Agrarische bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij 
aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze kernen. Voor het CDA 
Wijdemeren zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar 
onze samenleving op draait. Het kloppend hart van de lokale 
economie. 
 
Wat – De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. 
Een goed ondernemersklimaat vraagt om ruimte voor ondernemers 
en investeringen in innovatie, onderwijs en infrastructuur. 

  



 
 

  

 
 
 
 

 VERANTWOORD BOUWEN AAN ONZE TOEKOMST 

10 CDA WIJDEMEREN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

 

Hoe? 

 Blijven investeren in een het aantrekkelijk maken/houden van 
het winkelgebied. 

 Het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in 
bijvoorbeeld de nieuwe omgevingsvisie en de gemeentelijke 
ondernemersdienstverlening verder te professionaliseren 

 Een talentprogramma opzetten in samenwerking met 
bedrijven, onderwijs en gemeente. 

 Géén verplichte onteigening van agrarische grond. 
 Koeien, schapen en paarden in de wei. 
 Boeren steunen met duurzame plannen en 

ontwikkelingsperspectieven in hun sector. 
 Stimuleren van techniek onderwijs. 

 

  



 
 

  

 
 
 
 

 VERANTWOORD BOUWEN AAN ONZE TOEKOMST 

11 CDA WIJDEMEREN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

 

 
 
 
 
Wijdemeren is een gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn. Geen 
enkel mens is gelijk, maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. Leven in 
Wijdemeren betekent dat we er met elkaar voor zorgen dat iedereen 
mee kan doen, ongeacht afkomst, leeftijd, geaardheid, inkomen of 
beperkingen.  

In dit hoofdstuk ‘Leven in Wijdemeren’ verduidelijken we onze visie en 
standpunten aan de hand van de thema’s: samen leven, vrijwilligers, 
onderwijs, cultuur en erfgoed en sport. 

 
1.1 Samen Leven - Samen leven betekent dat we naar elkaar omzien. 
Een samenleving die een hecht netwerk vormt, met de inzet van 
familie, buren, vrienden en kennissen, vrijwilligers, mantelzorgers en 
professionals. Waarin mensen die het nodig hebben, worden 
ondersteund op een wijze die bij hen past. Leidend hierbij is niet waar 
iemand recht op heeft, maar wat iemand nodig heeft.  

 Samen leven begint thuis. Ieder gezin of familie is een thuis. Het maakt geen 
verschil of je alleen woont, met zijn tweeën of met meer; in een traditioneel 
gezin, een samengesteld gezin, als alleenstaande ouder of in een 
regenbooggezin. Daar waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en 
elkaar steunen, ben je geborgen en beschermd.  

 Het CDA Wijdemeren heeft aandacht voor het verbeteren van de veiligheid en 
sociale acceptatie. We gaan voor een gemeente, waar iedereen zichzelf kan 
zijn en zich thuis kan voelen.   

 Wij willen dat iedereen mee kan doen. We helpen die mensen voor wie 
meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
statushouders, mindervaliden of mensen met psychische problemen, die vaak 
tussen wal en schip vallen. Inclusiviteit is voor ons belangrijk. We vinden het 
belangrijk dat onze inwoners een kans hebben om mee te doen op 
verschillende terreinen: verkeer, wonen, onderwijs, zorg, sport, 
vrijetijdsbesteding etc.  

  

Hoofdstuk 1: Leven in Wijdemeren 
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 Wij vinden dat de voorzieningen binnen de gemeente Wijdemeren 
toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar moeten zijn voor alle inwoners. Om 
iedereen mee te laten doen, hebben algemene voorzieningen de voorkeur 
boven voorzieningen voor specifieke doelgroepen. Dus, algemeen beleid waar 
mogelijk en specifiek beleid waar nodig. 

 Het CDA Wijdemeren hecht er waarde aan dat de openbare ruimte en 
gebouwen in de gemeente voor iedereen toegankelijk zijn. Het gaat hierbij 
niet alleen om gemeentelijke gebouwen, maar het CDA Wijdemeren wil ook 
samenwerken met ondernemers om alle voorzieningen in de gemeente 
zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen. Samen met 
ervaringsdeskundigen willen we jaarlijks in elke kern de openbare ruimte 
schouwen om hindernissen met betrekking tot de toegankelijkheid te 
signaleren en vervolgens aan te kunnen pakken.  

 Vereenzaming is een groot probleem in onze samenleving. Al jaren zet het 
CDA Wijdemeren zich in om iets te doen tegen eenzaamheid. Vroeg 
signaleren, laagdrempelige hulp en voldoende plekken waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, zijn belangrijke voorwaarden. De overheid kan dit niet 
alleen oplossen. Het vraagt iets van ons allemaal. Alleen samen kunnen we 
eenzaamheid doorbreken en mensen het gevoel geven ertoe te doen. 

 Wij hechten er belang aan dat buurten en dorpen invloed hebben op het 
beleid. Dat de gemeente vooral kaderstellend en ondersteunend optreedt, 
aansluiting zoekt bij maatschappelijke initiatieven en de samenleving actief de 
ruimte geeft.  Wij blijven het dorpenbeleid stevig ondersteunen. 

 Op buurt- en dorpsniveau moeten voldoende voorzieningen en recreatieve 
mogelijkheden zijn waar ook de jeugd terecht kan. Wij ondersteunen het 
jongerenwerk (Jeugdpunt) dat activiteiten organiseert voor, door en met 
jongeren.  

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente gerichte aanspreekpunten heeft 
voor specifieke doelgroepen. Zoals nu een ondernemersmanager voor 
ondernemers en de dorpscoördinatoren voor inwoners. Daarbij willen wij een 
aanspreekpunt voor verenigingen, waar zij met al hun vragen over 
overheidsdienstverlening terecht kunnen.  

 Het CDA Wijdemeren hecht aan het welkom heten van onze nieuwe inwoners. 
Wij gaan hiermee door en breiden het uit voor ouders van nieuwgeborenen. 

 Dienstverlening en informatievoorziening aan burgers vindt steeds meer 
digitaal plaats. Niet iedereen kan echter meekomen met de snelheid waarin 
digitalisering plaatsvindt. Het CDA Wijdemeren vindt het belangrijk dat de 
gemeente voor iedereen bereikbaar is. Het loket en het menselijke contact op 
het gemeentehuis moet daarom blijven.  
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 Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend, maar 
willen we zo laag mogelijk houden. Voor vergunningen van commerciële 
evenementen kunnen leges worden ingevoerd; vergunningen voor 
evenementen georganiseerd door vrijwilligers worden vrijgesteld van leges. 

 Het CDA Wijdemeren hecht veel waarde aan het dorpenteam. Zij zijn een 
duidelijk aanspreekpunt voor inwoners met plannen voor de leefbaarheid van 
onze dorpen. Want wie weet nu het beste wat goed is voor de dorpen, 
inderdaad de dorpelingen zelf! In 2019 is begonnen met de uitwerking van het 
dorpenbeleid en in 2020 zijn we echt van start gegaan. Sindsdien biedt het 
dorpenteam ondersteuning bij plannen. Of deze nu groot of klein zijn, het 
dorpenteam helpt mee. Duidelijk, snel en gemakkelijk dat is waar ons 
dorpenbeleid voor staat. Geen bureaucratie maar energie! Het CDA 
Wijdemeren blijft investeren in een sterk en energiek dorpenteam. Het liefst 
zien we dit team uitbreiden om zo nog meer waar te kunnen maken samen 
met onze inwoners. 

 

1.2 Vrijwilligers – Verenigingen, scholen, kerkelijke, culturele en 
maatschappelijke organisaties kunnen niet zonder vrijwilligers. 
Mensen die zich inzetten voor een ander zijn onmisbaar voor de 
samenleving. Wie vrijwilligerswerk doet komt in contact met andere 
mensen. Het zorgt voor verbinding met mensen die je anders 
misschien nooit had ontmoet. Daardoor ontstaan sociale netwerken 
die van belang zijn voor een sterke samenleving. Het is een taak voor 
de gemeente om dit te ondersteunen en te waarderen.  

 Vrijwilligers zijn de motor van veel verenigingen. Helaas zien we bij 
verenigingen het aantal wat afnemen. Dat vraagt om actie. Wij vinden het 
belangrijk om het vrijwilligersklimaat en beleid binnen verenigingen te helpen 
verbeteren. Bijvoorbeeld door scholing van vrijwilligers te simuleren, denk aan 
EHBO-cursus, training verkeersregelaars etc. 

 Soms doet vrijwilligerswerk niet onder voor het werk van een professional. 
Bijvoorbeeld bij vrijwilligers die zorgen voor iemand in de laatste fase van het 
leven. Of vrijwilligers die een maatje zijn van mensen met een psychiatrische 
aandoening. Deze speciale vrijwilligers kunnen niet zonder scholing en 
training. Het CDA Wijdemeren wil dat de gemeente hierin investeert.   

 Jong geleerd is oud gedaan. Als je al jong ervaart wat het betekent om vrijwillig 
iets te doen voor de samenleving blijf je je vaak op deze manier inzetten. 
Daarom stimuleren we jongeren om vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld via 
school. 
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 De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers wordt gratis verstrekt. 
Wij zijn een voorstander om dit beleid verder uit te breiden voor vrijwilligers. 

 Verder willen wij verenigingen en vrijwilligers ondersteunen door onnodige 
regels te schrappen of versoepelen. Onder andere voor het aanvragen van 
subsidies. 

 Als waardering van het vele vrijwilligerswerk is het CDA ook een groot 
pleitbezorger van deelname door het college, raadsleden en ambtenaren aan 
het jaarlijkse landelijke vrijwilligersevenement NL-Doet en van het periodiek 
organiseren van een vrijwilligersevenement.  

 CDA Wijdemeren is trots op onze brandweervrijwilligers en is voor het behoud 
van een volledige en volwaardige taakinhoud van de vrijwillige brandweer van 
de verschillende dorpen in Wijdemeren. 

 

1.3 Onderwijs - In een wereld die razendsnel verandert en steeds meer 
draait om kennis en informatie leren we elke dag bij. Kennis, 
vakmanschap en vaardigheden zijn de basis om mee te kunnen doen 
in de samenleving en je eigen talenten volop te benutten. De 
gemeente stimuleert diversiteit in onderwijsaanbod, zorgt voor goede 
onderwijshuisvesting en draagt bij aan veiligheid op en rond de 
scholen. Een school moet een plek zijn 
waar je je thuis voelt. 

 Het CDA Wijdemeren blijft zich inzetten 
om in de dorpen kleine scholen open te 
houden en is voorstander van de vorming 
van Integrale Kindcentra. Op die manier 
kunnen wij jonge gezinnen behouden voor 
onze dorpsgemeenschappen. 

 We vinden het belangrijk dat kinderen met 
een (taal)achterstand tussen de twee en 
vier jaar het recht houden op een aantal 
dagdelen voorschool, waar aandacht is 
voor taal en ontwikkeling. 

 Kunst en cultuur is iets wat we alle 
kinderen willen meegeven. Het zorgt 
ervoor dat zij zich in de volle breedte 
kunnen ontwikkelen en hun talenten 
kunnen ontdekken. Het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur is een mooie manier om kinderen 
hier kennis mee te laten maken als dit niet  
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vanzelfsprekend is omdat thuis de middelen daar niet voor zijn.  

 Het CDA Wijdemeren blijft het belang zien van muziekonderwijs op scholen 
en vindt dat de gemeente hierin een faciliterende rol heeft. Daarnaast vinden 
wij het belangrijk dat de gemeente zich inzet voor het vormgeven van 
maatschappelijke stages. Door o.a. samen met scholen en instellingen te 
zoeken naar een zinvolle invulling hiervan. 

 Ook kan de gemeente ondersteunen om voldoende stageplaatsen voor (MBO) 
leerlingen te realiseren en hierin zelf het goede voorbeeld te geven door 
binnen de gemeente stageplekken aan te bieden. 

 Wij vinden dat er extra zorg nodig is voor de aansluiting van jongeren naar de 
arbeidsmarkt die van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
komen. 

 Preventie van jeugdwerkloosheid moet blijvend prioriteit krijgen. Om 
jongeren uit een uitkering te houden, moet worden ingezet op begeleiding, 
training, scholing, werkervaringsplaatsen en aanvullingen op het loon 
wanneer zij niet volledig kunnen werken.  

 Door als gemeente vergunninghouders direct in aanraking te brengen met 
onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, wordt de stap naar betaald werk 
kleiner. 

 Ook in Wijdemeren wonen nog steeds mensen die moeite hebben met lezen 
en schrijven. Dit zet hen onterecht op achterstand en kan leiden tot een 
tweedeling in de samenleving. We blijven ons inspannen om inwoners te 
helpen bij hun taalontwikkeling. 

 Wij zetten in op een duurzame, toekomstbestendige bibliotheek met 
vestigingen, servicepunten of ‘bibliotheken op school’ in alle dorpen.  

 Bedrijven staan te springen om technisch opgeleid personeel. Te weinig 
mensen doen een technische opleiding. Ook sluiten het onderwijs en de 
arbeidsmarkt niet altijd goed op elkaar aan. Het CDA Wijdemeren wil dat de 
gemeente samen met ondernemers en het onderwijs gaat kijken hoe vraag 
en aanbod beter bij elkaar kunnen komen.  

 Het CDA Wijdemeren wil samen met ondernemers een stageprogramma 
inrichten om jonge talenten in de gemeente een kijkje in de keuken te laten 
nemen bij lokale ondernemers. De gemeente is daarbij initiatiefnemer en 
aanjager van het project en zet zich in om ondernemers hieraan te verbinden. 
In gezamenlijkheid kunnen we het verschil maken voor jonge talenten en deze 
aan onze bedrijven laten binden. 

  



 
 

  

 
 
 
 

 VERANTWOORD BOUWEN AAN ONZE TOEKOMST 

16 CDA WIJDEMEREN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

 

 

1.4 Cultuur en Erfgoed - Wijdemeren is rijk aan cultureel erfgoed. Met 
vele verenigingen, culturele voorzieningen, historische landschappen 
en kenmerkende evenementen. Dat alles geeft het leven kleur en 
maakt het mooier. Het verbindt, verblijdt, vermaakt en versterkt 
mensen. Dit willen we uiteraard behouden, want investeren in cultuur 
en erfgoed is investeren in een sterke samenleving.  

 Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeente. Met de vele 
vrijwilligers die zich ieder jaar inzetten om dit mogelijk te maken, zijn deze 
evenementen ook echt van de samenleving zelf. Het zorgt voor ontmoeting, 
biedt een podium voor verenigingen en zorgt ervoor dat mensen op een 
eenvoudige manier kennismaken met cultuur en erfgoed. Daarom willen we 
de evenementen in onze gemeente zoveel mogelijk behouden. 

 In de dorpen moeten laagdrempelige voorzieningen beschikbaar blijven voor 
ontmoeting en voor kunst- en culturele activiteiten. Zo houdt elk dorp zijn 
eigen ontmoetingsplek(-ken) die het best floreren wanneer inwoners zelf het 
beheer organiseren. 

 De geschiedenis van Wijdemeren is kort, maar die van de verschillende 
dorpskernen vele malen langer. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid 
om deze historische waarden te bewaren voor de generaties na ons. De 
historische verenigingen vervullen hierin een belangrijke rol. 

 De gemeente waakt over het behoud van de vele monumenten in onze 
dorpen. Periodiek levert de gemeente gratis advies voor behoud en 
restauratie. 

 Bij de bescherming van het cultureel erfgoed is er bijzondere aandacht voor 
kerkgebouwen. Als kerken niet langer hun oorspronkelijke functie (kunnen) 
vervullen, zoekt de gemeente actief mee naar een passende nieuwe functie. 
Het CDA Wijdemeren wil dat de gemeente een kerkenvisie opstelt. 

 Ook het behoud van een algemene begraafplaats in elke dorpskern 
(Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg) is 
voor ons een belangrijk aandachtspunt.  

 Bij het ruimen van oude graven verdwijnen veel namen en geschiedenis van 
de dorpen. Ons voorstel is om de geschiedenis vast te leggen door bij elke 
begraafplaats een gedenkplaat te maken met de naam, geboorte- en 
sterfdatum van de betreffende personen.  

 Als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie staat Fort Kijkuit sinds 2021 
op de UNESCO lijst van werelderfgoederen. Dit is een bijzondere titel, daar zijn 
we trots op. Daarom is het CDA Wijdemeren voor het behouden van deze 
status. Wel vinden we het belangrijk dat dit werelderfgoed meer onder de 
aandacht wordt gebracht. Het kan bijvoorbeeld een begin- of eindpunt zijn 
van een wandelpad ‘Rondje Hostermeer’ met een vaarverbinding. 
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 Het CDA Wijdemeren onderschrijft het cultuurhistorisch belang van Kasteel-
Museum Sypesteyn en zijn historische tuin voor Wijdemeren en de regio. 

 

1.5 Sport- Sport brengt mensen letterlijk in beweging, draagt bij aan 
gezondheid, zorgt voor ontspanning en ontmoeting en heeft daarmee 
een grote maatschappelijke waarde. Voor het CDA Wijdemeren is niet 
het leveren van de beste prestatie het belangrijkst, maar plezier in het 
spel, de juiste mentaliteit en iets doen voor anderen. Op deze manier 
leren mensen belangrijke vaardigheden als samenwerken, 
doorzettingsvermogen en omgaan met tegenslag. Sport draagt 
daarmee bij aan een belangrijke basis voor onze samenleving. Dat 
vraagt om een divers en betaalbaar aanbod, waarbij sporten voor 
iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Naast 
verenigingen en commerciële aanbieders zoals sportscholen, ziet het 
CDA Wijdemeren ook kansen voor sporten in de openbare ruimte.  

 Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Het CDA 
Wijdemeren stimuleert daarom het jeugdlidmaatschap van een sportclub 
met jeugdledensubsidie en vindt dat de gemeente samen met jongeren moet 
kijken naar mogelijkheden om middelbare scholieren actief te houden 

 Voor de jeugd bestaat er landelijk een jeugdsportpas, hiermee kunnen 
kinderen voordelig kennismaken met verschillende sporten. Het CDA 
Wijdemeren vindt dit een mooi en laagdrempelig initiatief en ziet graag dat 
hiernaast ook een sportpas ontwikkeld wordt voor senioren.  

 “Mee kunnen doen” is een belangrijk uitgangspunt voor het CDA. Daarom 
houden wij het Jeugdfonds Sport & Cultuur in stand. Met behulp van deze 
regeling kan de jeugd die minder te besteden heeft toch deelnemen aan sport.  

 Om ouderen te stimuleren om met elkaar te bewegen, ondersteunt het CDA 
de inzet van een beweegcoach. 

 Wij zijn voorstander van multifunctioneel gebruik van accommodaties. 
Sportaccommodaties maar ook maatschappelijke en 
onderwijsaccommodaties worden zodoende optimaal geëxploiteerd. 

 Naast sporten in verenigingsverband doen veel mensen ook buiten aan sport. 
Dat willen we aanmoedigen met buitenruimten die hiertoe uitnodigen, 
bijvoorbeeld buitenfitness, bewegingstuinen, voetbalveldjes en speelnatuur. 
Dat geeft inwoners de mogelijkheid om gratis én buiten te sporten.  
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 Gezonde voeding is een belangrijke pijler in de preventieve gezondheidszorg. 
De gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door het promoten van 
gezonde (sport)kantines.  

 De gemeente heeft een lokaal sportakkoord met als doel om inwoners tot 
sporten te stimuleren. Daarbij kunnen verenigingen middelen krijgen voor het 
ontwikkelen van initiatieven om mensen meer te laten bewegen. Het CDA 
Wijdemeren vindt het van belang om deze initiatieven ook voor langere 
termijn te borgen. Daar willen we de vrijwilligers mee helpen.  
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In heel Nederland is er op dit moment sprake van een groot 
woningtekort. Gemeenten zijn landelijk bezig met het bijbouwen van 
woningen. Dat is ook hard nodig in Wijdemeren, wat binnen de 
mogelijkheden en beperkingen, om veel creativiteit vraagt. Naast 
woningen heeft een gemeente echter meer nodig.  

In dit hoofdstuk ‘Wonen in Wijdemeren’ gaan we nader in op de 
thema’s leefomgeving, wonen, mobiliteit en veiligheid. 

2.1 Leefomgeving - Een fijne plaats om te wonen vraagt om 
leefbaarheid. Die ontstaat als er plekken zijn waar mensen sociale 
activiteiten kunnen ontplooien. Het CDA Wijdmeren wil investeren in 
het leefbaar kunnen wonen.  

 De eigen identiteit en cultuur van de verschillende dorpen in Wijdemeren 
wordt door de inwoners gemaakt, niet door de gemeente. De gemeente moet 
vooral faciliteren en ondersteunen.  

 Wij willen trots zijn op onze woon- en leefomgeving. Het binnenrijden van de 
verschillende kernen in Wijdemeren moet je direct een goed gevoel geven. 
Het bijhouden van het openbaar groen, het bijenlint etc. speelt hierbij een 
belangrijke rol. Het CDA Wijdemeren maakt zich hard voor extra budget voor 
het onderhoud van het openbaar groen. 

 Wij hechten waarde aan ontmoetingsplaatsen voor en door bewoners. In alle 
dorpskernen is er energie en bereidheid om hier iets voor te doen. Initiatieven 
van inwoners gericht op ontmoeten en verbinden faciliteren en ondersteunen 
wij.  

 Buitenlucht is gezond voor iedereen. Het CDA Wijdemeren zet in op openbare 
ruimten die uitnodigen om te bewegen en te ontmoeten.  

 De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt in grote mate hoe een dorp 
beleefd wordt. Het digitaal platform ‘de Appelboom’ ondersteunt zowel 
participatieprojecten in het openbaar groen als in het sociaal domein. Het CDA 
Wijdemeren wil dat jaarlijks voldoende budget en capaciteit beschikbaar is 
voor Appelboomprojecten waarmee initiatieven van inwoners en 
ondernemers snel gestimuleerd en gefaciliteerd worden. 

 

 

 

Hoofdstuk 2: Wonen in Wijdemeren 
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 Wij zijn voorstander van het promoten en faciliteren van activiteiten die 
Wijdemeren mooier maken. 

 In onze gemeente, met name in het buitengebied, is de digitale infrastructuur 
en mobiele bereikbaarheid onvoldoende aanwezig. Het CDA Wijdemeren 
steunt initiatieven van inwoners en bedrijven op dit vlak. 

 Samenleven betekent dat je samen problemen oplost. Inzet van 
buurtbemiddeling is hier een mooi voorbeeld van. Wanneer buren er niet 
samen uitkomen helpt buurtbemiddeling daarbij. Het CDA Wijdemeren wil 
blijven investeren in buurtbemiddeling.  

 Wij menen dat in een leefbare omgeving ook ruimte moet zijn voor het 
afsteken van siervuurwerk. Als CDA Wijdemeren pleiten wij ervoor om hierin 
het landelijke beleid te volgen. Wij zijn geen voorstander voor aparte 
besluitvorming in onze gemeente over een lokaal afsteekverbod. Uiteraard zijn 
wij tegen de handel en het afsteken van illegaal vuurwerk. Hier moet ook 
streng tegen worden opgetreden. 

 De invoering van de Omgevingswet moet leiden tot minder regels en meer 
ruimte voor initiatieven: ja, tenzij. Het CDA Wijdemeren is blij dat de 
Omgevingsvisie in 2021 is vastgesteld. Het is nu zaak om de verschillende 
programma’s per dorp en/of per thema (bijv. ondernemerschap, recreatie en 
bereikbaarheid) vorm te geven. In deze programma’s stellen we de kaders vast 
waarbinnen initiatieven de ruimte kunnen krijgen en omgevingsplannen 
kunnen worden opgesteld. 

 

2.2. Wonen – In Wijdemeren is er een groot tekort aan met name 
betaalbare woningen. Het gevolg is dat vraagprijzen worden 
overboden en de koopprijzen steeds verder stijgen. Tegelijkertijd 
blijven de wachtlijsten voor een sociale huurwoning onverminderd 
lang. Juist starters en jonge gezinnen vallen daarmee tussen de wal en 
het schip. Een grote groep mensen met een middeninkomen wordt 
bovendien dubbel geraakt omdat ze te veel verdient voor een sociale 
huurwoning, maar niet voldoende om een hypotheek te kunnen 
afsluiten voor een koophuis. Hierdoor zijn zij aangewezen op 
huurwoningen in de vrije sector met hoge huren en kleine 
oppervlaktes. Het CDA Wijdemeren zet zich in om dat te veranderen. 
Het gaat dan over meer bouwen, maar zeker niet alleen daarover. 
Naast bouwen zijn er nog tal van mogelijkheden om te zorgen voor 
meer woningen.  
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 We maken ons sterk voor levensloopbestendige wijken, waarin kinderen 
prettig kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. 
 

 We willen het voor starters makkelijker 
maken om in aanmerking te komen voor 
een eerste woning. Ook ouderen die langer 
thuis blijven wonen en op latere leeftijd 
zorg nodig hebben, moeten in het 
woonbeleid beter gefaciliteerd worden. 
 

 Met name voor starters en senioren zijn 
woningen hard nodig. Voor senioren gaat 
het vaak over gelijkvloerse appartementen. 
Dit hoeven zeker niet altijd kleine 
appartementen te zijn, maar kan ook 
ruimere koopappartementen betreffen.  
 

 Het CDA Wijdemeren ziet kansen in het 
splitsen van woningen, meer gebruik 
maken van mantelzorgwoningen als ook 
het meer inzetten op flexibele woningen 
zoals bijvoorbeeld Tiny houses. 
 

 Het CDA Wijdemeren steunt het 
omvormen van bedrijfs- en kantoorpanden 
naar woningen.  
 

 Bij het bouwen van woningen wegen wij constant het belang af van woningen 
tegenover leefbaarheid en natuur.  
 

 In deze huidige krapte is het zonde om op de zogenaamde ‘binnenstedelijke 
locaties’ kansen te laten liggen. Het CDA Wijdemeren vindt daarom dat 
kleinschalige woningbouw op deze plekken mogelijk moet zijn. Daarbij is het 
belangrijk dat het past bij de omgeving. Het agrarische en groene karakter van 
de gemeente moet het uitgangspunt blijven. 
 

 Bij nieuwbouwplannen houden wij rekening met de uitkomsten van het 
woonbehoefte-onderzoek. Zo worden in het actieprogramma woonvisie twee 
van de vijf woningen gestapeld in verband met de behoefte aan meer 1- en 2- 
persoonsappartementen. 
 

 Het CDA Wijdemeren houdt vast aan de verdeling 30-30-40 oftewel bij elk 
project 30% sociale huur of koop, 30% bereikbare koop of midden huur en 40% 
vrije keuze. 
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 Wij willen een vast gedeelte van de nieuwe woningen labelen voor jongeren 
en starters uit onze gemeente. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor mensen 
die hier lang gewoond hebben of sociaal/economisch aan onze gemeente 
verbonden zijn, zodat zij een plaats kunnen innemen in de woningmarkt. 
 

 De beschikbare starterslening willen wij behouden en we zijn er een 
voorstander van om deze goed onder de aandacht te brengen bij de 
doelgroep. 
 

 Veel ouderen met een grote eengezinswoning zouden graag verhuizen naar 
een kleinere (senioren)woning. Zij ervaren hierbij veel drempels, zoals de 
verhuizing, of een te hoge huur voor een kleiner huis. Wij willen deze drempels 
wegnemen om zo doorstroming te stimuleren, waarbij jonge gezinnen 
kunnen intrekken in de vrijgekomen eengezinswoningen. 
 

 Het CDA Wijdemeren wil graag dat de wooncoach en de verhuispremie in het 
beleid verankerd worden.  
 

 Wonen en zorg voor een gehandicapt gezins- of familielid in de directe 
woonomgeving vinden wij gewenst. Hiervoor kan de gemeente vergunningen 
voor flexibele bouwconcepten afgeven met een bepaalde duur. De opstal 
wordt verwijderd als de zorgtaak beëindigd is.  
 

 Het moet ook mogelijk zijn om tijdelijke mantelzorgunits te plaatsen naast de 
woning van degene die zorg behoeft.  Het CDA Wijdemeren vindt dat deze 
woningen niet standaard afgebroken hoeven te worden.  
 

 Om het middensegment betaalbaar te houden vinden wij het belangrijk om 
te experimenteren met woonvormen waarbij gemeente, markt en huurder 
gezamenlijk participeren. Het idee hierachter is een gezond maar 
gemaximeerd rendement voor de markt en betaalbare woningen voor de 
maatschappij.  
 

2.3 Mobiliteit – Op het gebied van mobiliteit is in Wijdemeren een 
goede infrastructuur van belang, zodat iedereen veilig naar school, 
werk of de winkel kan. Dat vraagt om een veilige en duurzame 
infrastructuur waarbij we rekening houden met de leefbaarheid. 
Daarnaast zijn ook bereikbaarheid en parkeren belangrijke pijlers van 
het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid.  

 Het CDA Wijdemeren zet in op een OV-netwerk dat vooral tijdens de 
spitstijden dekkend is. De beschikbaarheid van openbaar vervoer vormt een 
essentiële voorziening in ons landelijke gebied. Waar goed OV niet lukt, blijft 
het CDA Wijdemeren zich inzetten voor initiatieven en alternatieven. 
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 We vinden het belangrijk dat bij de herinrichting van wegen, waar mogelijk, 
zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan voetgangers en fietsen. Bijv. in de 
vorm van fietssuggestiestroken, vrij liggende fietspaden of een fietsstraat.  

 Het CDA Wijdemeren wil blijven bijdragen aan het verbeteren van het 
fietsnetwerk inclusief de daarbij behorende voorzieningen 
als fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

 De elektrische fiets zorgt ervoor dat het steeds eenvoudiger is om grotere 
afstanden per fiets af te leggen. Daarmee is de fiets een goed en reëel 
alternatief voor de auto en het OV binnen de gemeente. Het CDA Wijdemeren 
wil daarom investeren in regionale 'snelfietspaden', die goed aansluiten op ons 
eigen fietsnetwerk.  

 Het CDA Wijdemeren steunt de aanpak van de regio Gooi en Vechtstreek bij 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 
Oostkant Amsterdam, waarbij wordt ingezet op snelle verbinding per e-bikes, 
auto en openbaar vervoer. 

 Elektrisch rijden en rijden op waterstof spelen een belangrijke rol bij het 
realiseren van duurzame mobiliteit en schone lucht. Dit vraagt om een goede 
laadinfrastructuur, maar ook om een balans tussen parkeerplaatsen met 
laadpaal en gewoon parkeren. Het CDA Wijdemeren wil een helder plan 
waaruit blijkt hoe de gemeente deze verduurzaming faciliteert. Onder andere 
moet in dat plan aandacht zijn voor snel laadstations en een 
waterstoftankstation. 

 Verkeersveiligheid vraagt om voorlichting en educatie. Kinderen moeten in de 
praktijk leren gevaarlijke situaties herkennen en voorkomen. Bijv. met een 
fietsexamen, een praktijkles over de dode hoek van een vrachtwagen of 
deelname aan het succesvolle project ‘Veilig naar school’ dat in samenwerking 
met de gemeente, scholen en Veilig Verkeer Nederland plaatsvindt.   

 Omdat het OV in onze gemeente vaak een probleem is, wil het CDA 
Wijdemeren alternatieve initiatieven ondersteunen en aanjagen. Bijvoorbeeld 
door in regionale samenwerkingen inwoners gebruik te laten maken van 
elektrische deelfietsen/-scooters. Om te voorkomen dat deze fietsen en 
scooters overal door de gemeente komen te staan, worden parkeerzones 
aangewezen. 

2.4 Veiligheid – Veiligheid is een zaak van iedereen. Het CDA 
Wijdemeren wil de veiligheidsproblemen in de gemeente samen met 
onze partners (politie, brandweer, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, burgers) aanpakken door preventie, toezicht en handhaving. 
Voor een echte veilige samenleving is echter meer nodig dan alleen 
handhaving. Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk  
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geweld en criminaliteit is samenwerking tussen zorg, onderwijs en 
veiligheid essentieel.  

 Gemeentelijke handhavers zijn onze ogen en oren. Ditzelfde geldt voor de 
wijkagent/buurtagenten. Wij vinden het belangrijk dat handhavers en wijk-
/buurtagenten bij de inwoners bekend zijn en in buurt en dorpskernen 
zichtbaar aanwezig zijn. Gemeentelijke handhavers en agenten werken goed 
samen en versterken elkaar.  

 Een veilige samenleving gaat verder dan alleen het inzetten van handhaving 
en politie, ook de samenleving zelf heeft hierbij een grote rol. Goede 
voorbeelden zijn wat ons betreft Burgernet, de Whatsapp groepen voor 
buurtpreventie en deelname aan het programma ‘Waaks!’. Het CDA 
Wijdemeren wil dit soort initiatieven stimuleren.  

 Overlast wordt vaak veroorzaakt door alcohol. Om bij jongeren onder de 18 jaar 
alcoholgebruik tegen te gaan, werkt de gemeente met ‘mysterie guest 
controles’ en blijft deelnemen aan de regionale campagnes NIX18 en IkPas. 

 Door het melden van kleine vernielingen via de Fixi app of bij het Meldpunt 
openbare orde, kan de gemeente sneller tot actie overgaan. Het CDA 
Wijdemeren vindt het belangrijk dat inwoners de Fixi app goed weten te 
vinden en gebruiken.  

 Voor het terugdringen van (jeugd)overlast en criminaliteit is samenwerking 
tussen zorg, onderwijs en veiligheid essentieel. Ook bij de aanpak van en de 
hulp aan verwarde personen is het van belang dat het werk van de politie, de 
gemeente en de zorgverleners op elkaar is afgestemd. Het CDA Wijdemeren 
wil de samenwerking verder versterken.  

 Ondermijning, oftewel het indringen van de criminele wereld in onze 
leefomgeving, is een complex vraagstuk dat iedereen aangaat. Het gebruik 
van legale structuren voor criminele activiteiten ondermijnen onze 
democratie en maatschappij. Het CDA Wijdemeren wil actief werk maken van 
de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.  

 Weggebruikers hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om 
veiligheid in het verkeer. Daarbij is het de taak van de gemeente om bij 
herinrichting van wegen het gedrag positief te beïnvloeden. Het CDA 
Wijdemeren omarmt de inzet van mobiele smiley’s als tijdelijk effect voor het 
verlagen van de snelheid. Ook zien wij graag spaarpalen in de gemeente om 
positief gedrag te belonen.  

 Ook brandpreventie staat bij het CDA Wijdemeren hoog op de agenda. De 
gemeente voert actief beleid om inwoners te informeren over preventieve 
maatregelen die ze zelf kunnen nemen. Een cruciaal onderdeel van de 
brandweerzorg is de werving van vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor de inzet 
van de lokale brandweer.  
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 Geweld hoort nergens thuis en zeker niet thuis. Een thuis moet veilig zijn, je 
moet ruimte hebben om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen. Helaas is een 
veilig thuis niet voor iedereen vanzelfsprekend. We vinden dat de gemeente 
zich moet blijven inzetten voor een veilig thuis voor iedereen. Het vroegtijdig 
signaleren van mishandeling in welke vorm dan ook. Een 
bewustwordingscampagne onder inwoners blijft nodig.  

 Steeds vaker worden inwoners geconfronteerd met digitale criminaliteit. Voor 
de gemeente ligt hier een taak in het voorlichten en waarschuwen van onze 
inwoners. Het CDA Wijdemeren vindt dat hier meer aandacht en voorlichting 
voor moet komen.   

 CDA Wijdemeren wil graag extra aandacht voor preventie specifiek gericht op 
senioren. Zij zijn een kwetsbare groep die vaker slachtoffer wordt van (digitale) 
criminaliteit. 
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In een sterke samenleving is er betrokkenheid tussen arm en rijk, jong 
en oud. Wij moeten het samen zien te doen. Ieder mens is belangrijk 
en waardevol voor de samenleving. Daarom zorgen we ervoor dat 
iedereen mee kan komen, ook als het even tegenzit. Juist dan zorgen 
we voor elkaar.  

In dit hoofdstuk ‘Zorg voor elkaar’ geven wij een toelichting op de 
thema’s: armoedebestrijding, jeugdzorg en ouderen. 

3.1 Armoedebestrijding - Armoede bestaat vaak uit meer dan alleen 
financiële problemen. Denk ook aan het niet kunnen meedoen in de 
samenleving. 

 Uitgangspunt voor het CDA Wijdemeren is dat voorzieningen voor iedereen 
toegankelijk blijven. Waar nodig organiseert de gemeente een vangnet voor 
mensen met een smalle beurs en voert gericht beleid om de eigen bijdragen 
naar draagkracht te heffen. 

 In Wijdemeren is een goed minimabeleid en dit willen we graag zo houden. 
Wij vinden het belangrijk om daarbij de menselijke maat te hanteren en te 
handelen vanuit vertrouwen en warmhartigheid. 

 Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk en voorzien in een behoefte. Voor 
mensen is het een tijdelijk steuntje in de rug. De gemeente ondersteunt de 
Voedselbank door het verstrekken van subsidie, dit moet zo blijven. 

 Het CDA Wijdemeren vindt het een goede zaak dat de gemeente hulp biedt bij 
schulden, zoals bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje of Thuisadministratie 
van Humanitas. We moeten blijven investeren in deze vormen van hulp.  

 Veel kinderen die in armoede opgroeien krijgen te maken met uitsluiting en 
schaamte, omdat ze niet overal aan mee kunnen doen. Bijv. niet mee op 
schoolreisje of een feestje moeten afzeggen omdat ze geen cadeautje kunnen 
betalen. Het CDA zet zich ervoor in om dit tegen te gaan. De sociale wijkteams, 
scholen, jeugdgezondheidszorg en huisartsen hebben een belangrijke rol bij 
het signaleren hiervan. De gemeente zorgt voor passende ondersteuning 
zodat kinderen mee blijven doen en zich verder kunnen ontwikkelen. Denk 
hierbij aan het Jeugdfonds sport & cultuur en Stichting Leergeld.  

 

 

Hoofdstuk 3: Zorg voor elkaar 
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 Faciliteiten om armoede in gezinnen met kinderen tegen te gaan, worden 
door de gemeente in een ‘kindpakket’ samengevat zodat in één keer 
overzichtelijk is welke faciliteiten ten goede komen aan kinderen die 
opgroeien in armoede. 

      

3.2 Jeugdzorg – Bij de zorg voor jeugdigen moet de belangrijkste inzet 
gericht zijn op preventie en vroegtijdige signalering van 
belemmeringen in de ontwikkeling. Door in een vroeg stadium de 
juiste ondersteuning te bieden kunnen grote problemen worden 
voorkomen. Op het moment dat er hulp nodig is vindt het CDA 
Wijdemeren het belangrijk dat er samenhangende hulp geboden 
wordt. Gezin, jeugdhulpverlening, onderwijs, welzijnswerk en 
vrijetijdsbesteding, op alle leefdomeinen moet worden gewerkt aan 
hetzelfde doel. Hierbij staat de ondersteuningsbehoefte van het gezin 
centraal. 

 De jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en het onderwijs zijn goed in staat 
om vroeg te signaleren en spelen hierin een belangrijke rol. 

 Het CDA Wijdemeren bepleit de mogelijkheid van (opvoed)ondersteuning 
voor elk gezin in moeilijke en makkelijke tijden. 

 Bij het inzetten van ondersteuning is het belangrijk dat de taken en 
verantwoordelijkheden niet van het gezin worden overgenomen, maar dat de 
ouders zodanig worden ondersteund dat men weer vertrouwen krijgt en van 
daaruit zelf werkt aan het oplossen van de problemen.  

 De jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en 
praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen, vormen belangrijke schakels in 
het vroegtijdig signaleren en het bieden van laagdrempelige hulp. Dat moeten 
we niet alleen koesteren, dat moeten we versterken.  

 Belemmeringen in de ontwikkeling van een kind worden ook op school 
gesignaleerd. Behalve een vindplaats, zou de school ook een werkplaats 
moeten zijn voor jeugdhulpverlening. Dat vraagt om intensivering van de 
samenwerking tussen onderwijs en instellingen voor jeugdhulpverlening. De 
gemeente moet daar als opdrachtgever op sturen.  

 Het CDA Wijdemeren wil opvang vanuit pleegzorg en maatschappelijke 
initiatieven zoals steunouders ondersteunen. Deze vorm van hulp is vooral 
belangrijk voor ouders die niet op hun eigen netwerk kunnen terugvallen. 
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 Normaliseren is één van de kernthema’s in de transformatie van 
de jeugdzorg. CDA Wijdemeren vindt het belangrijk om hier de komende 
periode aandacht aan te besteden en te bepalen waar dit een oplossing kan 
zijn. 

 

3.3 Ouderen – De overheid stimuleert langer zelfstandig wonen en 
zelfredzaamheid, onder ander door te investeren in 
levensloopbestendige woningen. Langer thuis wonen is alleen 
mogelijk als voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en verzorging 
aan huis goed geregeld zijn. Voor het CDA Wijdemeren is het van 
belang dat hierbij essentiële waarden als aandacht en warmte voorop 
komen te staan. Het systeem mag nooit ten koste gaan van de mens.  

 

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de ouderenbonden ondersteunt 
bij het bevorderen van participatie van ouderen. Bijvoorbeeld door het 
opzetten van sociale netwerken, sport en cursussen.  

 Het CDA Wijdemeren hecht grote waarde aan het dementievriendelijk 
inrichten van de gemeente, zodat dementerenden zo lang mogelijk kunnen 
meedoen in de samenleving. Zo is het belangrijk dat er training wordt 
aangeboden aan de eigen medewerkers, aan winkeliers, vrijwilligers, 
verenigingen etc. Daarnaast gaan wij voor het certificaat dementievriendelijke 
gemeente. 

 Dementie neemt volgens de prognose de komende jaren fors toe. Voorlichting 
en vroegtijdige signalering zijn belangrijk, maar ook een goed aanbod van 
dagbesteding. Dit geeft kwaliteit aan het leven en zorgt ervoor dat de 
mantelzorger(s) de intensieve zorg als mensen nog thuis wonen, kunnen 
volhouden. Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente.   

 Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. De gemeente staat naast de 
mantelzorgers en faciliteert ze om de zorg vol te kunnen houden. Advies over 
ondersteuning en mogelijkheden van respijtzorg zijn hierin belangrijk. De 
aanvraagprocedure moet eenvoudig zijn. Het CDA Wijdemeren vindt het 
belangrijk dat het ondersteuningsaanbod zichtbaar, vindbaar en actueel is. 

 De jaarlijkse uitreiking van de ‘mantelzorgwaardering’ houden we in stand. 
Mantelzorgers kunnen deze aanvragen als blijk van waardering.  
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Rentmeesterschap of wellicht nog mooier de volhoudbaarheid van 
onze samenleving, zijn kernwaarden die passen bij het CDA 
Wijdemeren. Hoe houden we de wereld draaiend op een manier die 
die vol te houden is? Een wereld waar we gezond ouder kunnen 
worden, waar voldoende veilig voedsel is voor iedereen, waarin 
grondstoffen niet uitgeput worden en waarin de natuur, als belangrijke 
basis voor ons leven, ruimte heeft. In de afgelopen jaren is de wereld 
vanwege de coronacrisis spectaculair veranderd. Zorg voor het klimaat 
en de biodiversiteit lijken naar achteren geschoven. 

In dit hoofdstuk ‘Duurzame Economie’ gaan we in op de thema’s: 
duurzaamheid, economie, agrarische sector en toerisme. 

4.1 Duurzaamheid – Juist nu is belangrijk om oog te houden voor 
duurzaamheid met aandacht voor mens, natuur, en economie. Maar 
vooral ook met aandacht voor de volhoudbaarheid. Wij streven daarbij 
naar een balans tussen mens, milieu, natuur en economie zodat wij de 
wereld beter achterlaten voor onze (klein)kinderen. Dit lukt alleen als 
we dit samen doen: de overheid, het bedrijfsleven en alle inwoners. 

 Energie die je niet gebruikt is het meest duurzaam. Het CDA Wijdemeren zet 
daarom vol in op isolatie van woningen en energiebesparing en ziet hierin een 
actieve, stimulerende en adviserende rol voor de gemeente.  

 Het CDA Wijdemeren stimuleert en faciliteert om woningen, bedrijven en 
gebouwen te verduurzamen. Wij ondersteunen daarbij initiatieven uit de 
samenleving. 

 Het CDA Wijdemeren onderschrijft het belang om ons gasverbruik terug te 
dringen en over te stappen op andere vormen van verwarming. 
Uitgangspunten voor ons bij deze transitie zijn dat de verandering zoveel 
mogelijk kostenneutraal is voor onze inwoners en dat zij de vrijheid hebben 
om zelf te kiezen voor een alternatief voor gas.  

  

Hoofdstuk 4: Duurzame Economie 
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 De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met gemeentelijke voertuigen 
op elektra of waterstof, duurzame energieopwekking voor goed geïsoleerde 
gemeentelijke gebouwen, en waar mogelijk de nul op de energiemeter. Voor 
nieuwe gebouwen stellen we standaard een materialenpaspoort op zodat 
hergebruik vereenvoudigd wordt. 

 Wij willen toegroeien naar een kringloopeconomie, waarin we grondstoffen 
hergebruiken in plaats van opmaken. Dat betekent dat we stappen zetten om 
circulair in te kopen en bij aanbestedingen gebruik maken van de 
milieukostenindicator als gunningscriterium. 

 Alle nieuwe bouwplannen en grote reconstructies worden klimaatadaptief 
opgepakt en ingericht. Zo wil het CDA Wijdemeren investeren in het 
voorkomen van wateroverlast of hittestress door het aanleggen van 
waterbergingsmogelijkheden en het aanplanten van groen. 

 Het CDA Wijdemeren is voorstander van ecologisch groenbeheer met oog 
voor biodiversiteit. De bijenlinten zijn hier een mooi voorbeeld van.  

 Wij ondersteunen de actie Operatie Steenbreek dat tot doel heeft om 
inwoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen en verstening in 
tuinen tegen te gaan. 

 Voor het verduurzamen van bestaande woningen moeten we het isoleren van 
woningen verder stimuleren. Ook het percentage zonnepanelen op daken van 
woonhuizen moet omhoog. Hier moet de gemeente een faciliterende rol in 
spelen. 

 

4.2 Economie – We willen een vitale en levendige gemeente zijn. Dat 
betekent voor onze gemeente dat we vooral inzetten op meer 
werkgelegenheid: meer banen binnen onze gemeentegrenzen. Sterke 
sectoren binnen de gemeente zijn de ondernemers, bouw, zorg en 
agrarische sector. Voor economische groei zijn naamsbekendheid, 
goede infrastructuur, een faciliterende overheid en een sterk MKB 
nodig.  

 Het CDA Wijdemeren waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk 
in de verschillende kernen en bedrijfstakken stimuleren. 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente, samen met onze ondernemers, 
een actieve bijdrage levert aan het economisch beleid van de regio Gooi en 
Vechtstreek en Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

 Een goede bereikbaarheid en aantrekkelijk woon-/werkklimaat zijn 
doorslaggevende voorwaarden om in de gemeente te wonen, te werken of te 
ondernemen. Bereikbaarheid is voor bedrijven het verschil tussen blijven, 
komen of vertrekken. 
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 De levendigheid in de dorpskernen vraagt om een combinatie van kleine 
zelfstandige winkels, horeca en cultuur. Bij het versterken van de kernen wordt 
ingezet op diversiteit en de verblijfsfunctie. Winkelcentra en ook bijv. de markt 
in Ankeveen vormen een sociale ontmoetingsplaats en hebben daardoor een 
functie die het belang van uitsluitend bedrijvigheid overstijgt.  

 Het CDA Wijdemeren vindt de inbreng van ondernemers zeer belangrijk, 
zodat de gemeente meer vraaggericht kan werken. Om intensief contact met 
ondernemers te faciliteren steunen wij de start van het Economisch Platform 
en de aanstelling van de strategisch medewerker Economie en 
Recreatie/Toerisme. 

 Wij moedigen startende bedrijven (MKB’ers, eenmanszaken en ZZP’ers) aan 
om actief deel te nemen aan lokale en regionale ondernemingsnetwerken.  

 Voor ondernemers en zelfstandigen zonder personeel moet het in de 
omgevingsplannen makkelijker worden om een eigen bedrijf aan huis te 
vestigen. 

 Het CDA Wijdemeren is er voorstander van om bij gemeentelijke 
aanbestedingen bij voorkeur lokale bedrijven te betrekken. Ook gemeentelijke 
inkoop moet van lokale bedrijven komen. 

 Het CDA Wijdemeren vindt het daarnaast belangrijk om regelmatig 
werkbezoeken aan bedrijven te brengen, om ondernemers in het 
gemeentehuis uit te nodigen en om werkgelegenheid op de agenda te zetten. 

 

4.3 Agrarische sector – De boeren en tuinders zijn heel belangrijk voor 
onze gemeente. Agrariërs zijn dagelijks met passie bezig met het 
produceren van ons hoogwaardige voedsel. Het CDA Wijdemeren is 
dan ook trots op onze agrarische familiebedrijven. Toch hebben de 
boeren en tuinders ook te maken met veel regels en staan ze altijd voor 
uitdagingen. Ze zijn steeds weer bezig met nieuwe manieren om 
efficiënter, duurzamer en met minder beschermingsmiddelen te 
werken. Het CDA Wijdemeren wil dit stimuleren en de agrariërs hierin 
helpen. Zo kunnen we samen werken aan de voedselproductie van de 
toekomst.  

 Het CDA Wijdemeren zet in op versterking van de kwaliteit van de groene 
ruimte en is voorstander van agrarisch natuurbeheer in Wijdemeren. Bij de 
realisatie van natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische 
ondernemers worden gewerkt.  
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 Als CDA Wijdemeren zijn wij voor het behouden van het open agrarisch 
landschap en willen wij in de veen- en Natura 2000 gebieden geen verdere 
vernatting omdat dan nog meer koeien, schapen en paarden uit het 
landschap verdwijnen. Tenslotte zijn wij sterk tegen gedwongen verkoop. 

 In onze gemeente is vooral sprake van kleinschalige boerenbedrijven, waarvan 
het vee bijna geheel buiten loopt. Koeien en schapen in de wei kunnen we op 
lange termijn alleen behouden als boeren de ruimte krijgen voor een gezonde 
bedrijfsvoering.  

 Agrariërs zijn zich heel bewust van duurzaamheid, natuur en milieu. Een aantal 
van hen boeren al biologisch. Dat vinden wij een mooie vorm van een 
volhoudbare agrarische sector. Dit soort mooie voorbeelden dragen wij actief 
uit binnen de gemeente zodat men van elkaar kan leren.  

 Wij steunen boeren met duurzame plannen en ontwikkelingsperspectief in 
hun sector. 

 Bij plannen van agrarische bedrijven denken wij actief mee om bedrijven 
toekomstbestendig te maken. Hoe mooi is het als een bedrijf van generatie op 
generatie over kan gaan. Dat willen we faciliteren.  

 In het buitengebied wordt ten aanzien van hobbyboeren voor elk plan ruimte 
gezocht in de regelgeving om initiatieven mogelijk te maken. 

 

4.4 Toerisme – Wijdemeren is een prachtige gemeente waar rust, 
ruimte, cultuur en historie bijeen komen. Het CDA wil Wijdemeren 
aantrekkelijker maken voor recreanten, zonder daarbij overlast in de 
kernen te veroorzaken. Wij vinden dat er meer daadkracht moet 
komen om initiatieven uit het gebiedsakkoord echt uit te voeren in 
plaats van alleen te onderzoeken. Door het niet doorgaan van de 
vaarverbinding tussen Loosdrecht en Kortenhoef dreigt een onbalans 
te ontstaan, waar de recreatiesector de dupe van is. 

 Het plassengebied en de historische buitenplaatsen vormen een toeristische 
trekpleister. Vanuit economisch en toeristische oogpunt is het belangrijk 
optimaal van deze aantrekkingskracht gebruik te maken. 

 Met de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen krijgen 
natuur, water, recreatie en toerisme een flinke impuls. Wij streven naar meer 
vaart in deze ontwikkeling, Niet praten en onderzoeken, maar doen. Na vier 
jaar moeten er projecten worden uitgevoerd ten gunste van de 
recreatiesector. Het CDA Wijdemeren verwacht een duidelijke planning en 
uitvoeringsagenda waaraan we de gemeente kunnen toetsen. 
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 Nieuwe wensen van de recreatieondernemers in de stuurgroep van het 
Gebiedsakkoord moeten voorrang krijgen en tot uitvoer komen. 

 In 2022 moet alles in het werk gesteld worden om te starten met het 
baggerproject Loosdrechtse Plassen. 

 Samenwerking tussen gemeente, horeca en de diverse actieve partijen is de 
sleutel om de bezoeker meer tijd door te laten brengen in Wijdemeren, zodat 
de middenstand hier ook profijt van heeft. Daarom willen wij een programma 
op recreatie en toerisme.  

 Culturele activiteiten en evenementen trekken bezoekers naar Wijdemeren en 
verbinden hen aan de gemeente. Een mooi voorbeeld is (bij vorst) de 
schaatstochten over de Plassen. Het CDA Wijdemeren wil gelijksoortige 
evenementen blijven ondersteunen. 

 Hoewel de watersport in het plassengebied goed is ontwikkeld is er altijd 
ruimte voor verbetering en/of uitbreiding.  
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Het CDA Wijdemeren zet zich in om zelfstandig te blijven, om de 
samenwerking met regiogemeenten te versterken en om de 
gemeentelijke financiën op orde te hebben. 
 
In dit hoofdstuk staan de thema’s samenwerking en financiën centraal. 
 
5.1 Samenwerking – Het CDA Wijdemeren maakt zich hard om de 
komende periode een zelfstandige gemeente te blijven, met behoud 
van de identiteit van onze dorpen. Om zelfstandig te kunnen blijven is 
samenwerking met de regiogemeenten van belang.  
 

 Wij zijn ervan overtuigd dat als de gemeentelijke organisatie anders 
georganiseerd wordt, we als gemeente Wijdemeren voorlopig zelfstandig 
kunnen blijven. Het CDA Wijdemeren geeft al langere tijd aan dat er iets moet 
gebeuren in de organisatie. Keer op keer brengen we bijvoorbeeld 
het hoge percentage inhuur en de overhead ter sprake. Dit is iets wat volgens 
het CDA Wijdemeren echt anders moet.  
 

 Als CDA Wijdemeren willen we naar: minder inhuur, meer vaste werknemers, 
meer handen die het werk doen en minder overhead. Dus minder 
leidinggevenden en meer mensen op de uitvoering, waarbij het streven is om 
dit verandertraject kostenneutraal te laten plaatsvinden. Essentieel bij deze 
ontwikkeling is dat de juiste mensen op de juiste plek zitten.  
 

 Daarnaast hecht het CDA Wijdemeren grote waarde aan een cultuuromslag. 
De gemeentelijke organisatie moet meer kijken naar wat wel kan in plaats van 
naar wat niet kan. Dit betekent dat ambtenaren ruimte en durf moeten krijgen 
om buiten de gebaande paden te gaan.  
 

 De gemeente moet doorgaan met de uitvoering van een verbeterplan in de 
organisatie en niet bang zijn het grondig aan te pakken. We moeten nu stevig 
ingrijpen in de gemeentelijke organisatie om zelfstandig te kunnen zijn. Het 
CDA Wijdemeren gelooft hierin!  
 

 Om zelfstandig te kunnen blijven, is het van belang dat de samenwerking met 
de regiogemeente versterkt wordt. 
 

 

Hoofdstuk 5: Samenwerking en financiën  
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5.2 Financiën – De gemeente staat in dienst van de gemeenschap en 
zo moet er ook met geld worden omgegaan. Voor het CDA 
Wijdemeren is het van belang dat onze gemeentelijke financiën op 
orde zijn.  

 
 Door tal van redenen is de afgelopen jaren de algemene reserve van de 

gemeente Wijdemeren flink omlaaggegaan. Twee belangrijke redenen zijn de 
investeringen in het gebiedsakkoord en de onderwijshuisvesting. Daarnaast 
worden we geconfronteerd worden met onverwachte tegenvallers waar we 
geen grip op hebben. Zoals de nieuwe wetgeving in het sociaal domein. Om 
deze tegenvallers op te vangen, moet de algemene reserve op voldoende 
niveau zijn.  
 

 Het CDA Wijdemeren vindt het belangrijk om de komende jaren de algemene 
reserve aan te vullen om het weerstandsniveau op peil te houden.  
 

 Daarnaast vinden we dat er scherper gekeken moet worden naar 
aanbestedingen, onderzoeken en andere uitgaven aan derden. Daar zien we 
vaak tegenvallers of te hoge uitgaven. De afgelopen jaren hebben we ons zeer 
kritisch opgesteld op deze terreinen. Dat zullen we blijven doen, om de kans 
op tegenvallers of te hoge uitgaven te minimaliseren.  
 

 We houden de lokale lasten zo laag mogelijk. Het CDA Wijdemeren is in de 
basis niet voor OZB-verhoging, anders dan de inflatie. Transparantie hierbij is 
belangrijk, onze inwoners moeten kunnen beschikken over de informatie over 
de gemeentefinanciën.  
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Nr Voornaam Achternaam Plaats 
1 Rosalie van Rijn ’S-GRAVELAND 
2 Peter Heeren NEDERHORST DEN BERG 
3 Jan Willem Nienhuis KORTENHOEF 
4 Barry Rooimans LOOSDRECHT 
5 Erik  Korpershoek ANKEVEEN 
6 Stijn Visee ANKEVEEN 
7 Hetty Kastelein-Beaujon LOOSDRECHT 
8 Dik van Enk KORTENHOEF 
9 Frank  van Ruitenbeek NEDERHORST DEN BERG 
10 Bas Kers KORTENHOEF 
11 Eric  Torsing ANKEVEEN 
12 Jan Verbruggen ’S-GRAVELAND 
13 Cees Klijn KORTENHOEF 
14 Koen  van Hattum KORTENHOEF 
15 Bart van Enk KORTENHOEF 
16 Ymkje Van ’t Riet-Meijer KORTENHOEF 
17 Jelle Dijkman LOOSDRECHT 
18 Ge Leurs NEDERHORST DEN BERG 
19 Esther de Haan - Luijer KORTENHOEF 
20 Wilko Kemp KORTENHOEF 
21 Herman Veldhuisen NEDERHORST DEN BERG 
22 Annemieke van Weeghel - Luijer KORTENHOEF 
23 Brechtje Nienhuis KORTENHOEF 
24 Bruce Skinner KORTENHOEF 
25 Jan Aalberts LOOSDRECHT 
26 Remco Boshuizen NEDERHORST DEN BERG 
27 Sjoerd Korpershoek ANKEVEEN 
28 Bas Baartman KORTENHOEF 
29 Tijmen Hennipman LOOSDRECHT 
30 Jan Pieneman LOOSDRECHT 
 

 

Kandidatenoverzicht 
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Nummer Voornaam Achternaam Plaats 
31 Janneke  Verbruggen – van 

Corteveen 
’S-GRAVELAND 

32 Ben Daalhuizen NEDERHORST DEN BERG 
33 Hans Torsing ANKEVEEN 
34 Mijndert Mur KORTENHOEF 
35 Ineke de Groot LOOSDRECHT 
36 Henk Luijer NEDERHORST DEN BERG 
37 Willem Vermeulen ANKEVEEN 
38 Rie  Torsing KORTENHOEF 
39 Ron Wever KORTENHOEF 
40 Niek Steenvoorden KORTENHOEF 
41 Dirk Verweij NEDERHORST DEN BERG 
42 Freek Visser KORTENHOEF 
43 Roos Goedemans KORTENHOEF 
44 Hein Galesloot NEDERHORST DEN BERG 
45 Babette Nienhuis KORTENHOEF 
46 Douwe van Essen KORTENHOEF 
47 Jan van de Broeck KORTENHOEF 
48 Tirsa Verbruggen ’S-GRAVELAND 
49 Peter Spoor ANKEVEEN 
50 Maarten Haverkamp NEDERHORST DEN BERG 
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