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HOOfDPUNTEN PROGRAMMA
1. Woningen bouwen! Op de locaties CurieDex, Garage Strijder, Mariaschool, Entree-gebied,
Badhuisplein en Watertorenplein.
2. Hogere prioriteit voor leefbaarheid, veiligheid en handhaving in de woonwijken.
3. Balans behouden tussen woon- en badplaats.
4. Ruimte voor ondernemers, de motor van onze economie.
5. Meer inbreng van jongeren en extra ondersteuning voor ouderen.
6. Ruimhartig parkeerbeleid voor inwoners.
7. Duurzamer samenleving, voor zover haalbaar en betaalbaar.

Woon- en badplaats in balans
Voor het CDA is het vanzelfsprekend om rekening te houden met elkaar. Zeker in een badplaats is het
geven en nemen. En niet alleen wat gastvrijheid betreft. Ondernemers moeten de ruimte hebben om
te onder- nemen; daar plukt iedereen de vruchten van. Maar voor u, Zandvoorter, is dit voor-al uw
woonplaats.
Het CDA werkt constant aan de verbinding tussen inwoners en ondernemers als het gaat om de
leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte. We zullen het samen moeten doen.

Het bestuur in het hart van het dorp
en midden in de samenleving
Als dorpspartij willen wij er vooral voor de Zandvoorters zijn en bewoners nog meer bij de
besluitvorming betrekken. We mogen ons gelukkig prijzen dat bestuur en raad gehuisvest zijn in het
hart van ons dorp. En dat blijft zo! Burgemeester en wethouders zijn benaderbaar en staan open voor
uw visie, suggesties en oplossingen. Zo behoudt de gemeente haar eigen identiteit. Daarnaast werken
wij nauw samen met omliggende gemeenten, zeker waar het generieke diensten betreft. Bij
complexe zaken maken we gebruik van de voorhanden zijnde gebundelde kennis. Als relatief kleine
gemeente moeten we ook hier de kosten en baten goed afwegen.

de partij die presteert
Plannen zijn mooi, maar het gaat om het resultaat. Niet voor niets is ons motto: Samen Verder
Bouwen. Welke projecten zijn de laatste jaren gerealiseerd of in gang gezet? Woningbouw in het
Louis Davids Carré, in Nieuw Noord, op het Watertorenplein en de huisvesting voor jongeren in de
voormalige Mariaschool.
Denk ook aan de nieuwbouw van het
Huis in de Duinen met wijksteunpunt, het bedrijventerrein Nieuw Noord, de renovatie van gebouw
De Krocht een tennishal en multicourt.
Het coronaherstelfonds en de nieuwe cultuurnota hebben uiteraard onze niet-aflatende aandacht.
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Besturen betekent niet alleen luisteren en verbinden, maar ook meer
zeggenschap geven aan inwoners en ondernemers. En onze jongeren,
niet te vergeten. Lef tonen betekent keuzes durven maken en doen
wat je belooft, niet weglopen voor je verantwoordelijkheden.
Wij staan met onze kandidaten voor kwaliteit, integriteit en continuïteit en zijn wars van
stroperigheid in de besluitvorming, opportunisme en kortetermijnpolitiek.

FINANCIEEL GEZOND
Zandvoort is financieel gezond, mede door het consequente beleid gedurende 8 jaar van CDAwethouder Gert-Jan Bluijs. Dit biedt perspectief op nog meer ambitie en daadkracht. Zo kunnen
projecten ondergebracht worden bij één resultaatgerichte projectwethouder. Prioritering en
juiste keuzes maken zijn van belang.

Iedereen telt mee
In Zandvoort moet iedereen mee kunnen doen. Dat vinden wij belangrijk. Een sterke sociale basis
van organisaties en verenigingen is daarvoor onontbeerlijk. Het CDA heeft daarbij altijd oog voor de
menselijke maat en vindt ook dat de sociaal of economisch zwakkeren moeten kunnen rekenen op
degenen die het beter getroffen hebben.
De jongeren in ons dorp hebben recht op een goede toekomst en het is logisch om ze hier actief bij
in te schakelen. Een jongerenadviesraad geeft de gelegenheid om mee te denken en bij relevante
besluitvorming betrokken te worden.
Als we nog meer willen inzetten op ondersteuning van ouderen bij het zelfstandig kunnen blijven
wonen, dan vergt dat extra initiatieven.
Bij dit alles geeft een wijkgerichte aanpak het meeste inzicht en het beste resultaat. Door te
werken met wijkbudgetten willen wij stimuleren dat iedereen ook daadwerkelijk mee kan doen!
Hierbij is het CDA zich er altijd van bewust, dat de Zandvoortse ondernemers de motor vormen van
onze economie. Bovendien dragen ze bij aan het welzijn en de beleving van onze badplaats als
geheel. Zonder hen gaat het niet en ze verdienen - zeker nu - extra ondersteuning.

Uw stem
Beste Zandvoorters, geef op 16 maart 2022 uw vertrouwen aan de dorpspartij die presteert.
Kies voor daadkracht, stem CDA!
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