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Inleiding
Wij zijn trots op onze mooie gemeente Kampen met haar hitorische binnenstad, waterrijke omgeving
en levendige dorpsgemeenschappen in een prachtig buitengebied. Het CDA Kampen wil zich ook in
de nieuwe raadsperiode 2018-2022 blijven inzetten voor een veilige, sociale en welvarende stad met
haar kernen waarin inwoners goed kunnen wonen, werken en ontspannen. In dit
verkiezingsprogramma laten wij deze inzet concreet zien aan de hand van de vijf thema’s waar het
CDA Kampen voor staat: Waarden en traditie, Familie en Gezin, Eerlijke Economie, Zorg voor elkaar
en Sterke Samenleving.
Waarden en traditie
Als we zeker en trots zijn over onze afkomst, kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst. Het
CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en
verantwoordelijkheid en voor de Joods-Christelijke wortels die ons land hebben gevormd tot een van
de mooiste plekken op aarde. Christendemocraten geloven dat mensen zijn geschapen naar Gods
beeld. Dat betekent ook dat wij verantwoordelijkheid hebben te nemen (‘Mens, waar ben je?’) naar de
schepping en de mensen om ons heen. Of zoals Jan-Peter Balkenende het ooit zei: ‘Ondanks het
besef dat we met mensenhanden de Hemel op aarde niet realiseren, moeten mensen altijd blijven
bouwen aan een betere wereld.’ Vanuit die notie wil ook het CDA Kampen bouwen aan onze
gemeente.
Familie en gezin
Wij zien families als het fundament voor onze samenleving, waar mensen voor elkaar zorgen en
verantwoordelijkheid nemen. Bijna iedereen groeit op in een gezin en binnen een familie. De familie
speelt een grote rol bij het overdragen van de normen en waarden van onze cultuur. Dat vinden wij
belangrijk. Kinderen, ouders, grootouders en overgrootouders zorgen voor elkaar en staan elkaar bij
als dat nodig is. Die solidariteit tussen generaties is ook voor de Kamper samenleving van groot
belang. Dat geldt ook voor de opvoeding van kinderen tot zelfbewuste inwoners van onze gemeente.
Dat gebeurt als eerste thuis binnen het gezin en in de bredere familie, en in de tweede plaats op
school.
Eerlijke economie
In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten. Daarin zijn de
belangen van werknemers en werkgevers, van rendement en duurzaamheid verbonden. In een
eerlijke economie moet ondernemerschap lonen en groei de toekomst van onze kinderen versterken.
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor
natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. Want wat
van waarde is geven we door. Wij nemen afstand van de wegwerpcultuur waarin mensen, de natuur
en natuurlijke hulpbronnen na gebruik worden afgedankt. Wij nemen afstand van de jachtige 24
uurseconomie waarin alles draait om kopen en consumeren.
Zorg voor elkaar
Zorg draait bovenal om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase altijd in goede handen zijn.
Dat vraagt om toegewijde verpleegkundigen, artsen en jongerenwerkers die bij alles wat ze doen de
zorg voor de cliënt centraal stellen. Omdat het CDA Kampen kleinschaligheid waardeert, stimuleren
wij nabije zorg en willen wij dat mantelzorgers worden ondersteunt bij het zware werk dat ze doen.
Sterke samenleving
Er verandert veel in onze wereld: onze samenleving is sneller, dynamischer maar ook complexer
geworden. Traditionele verbanden staan soms onder druk. Verenigingen zijn nog steeds groot, maar
kampen vaak met te weinig vrijwilligers. Meer flexible arbeidscontracten dwingen mensen tot een
andere houding: van baanzekerheid naar werkzekerheid. Veel communicatie is digitaal, maar wat als
een inwoner dat nu allemaal niet kan volgen? Wat het CDA Kampen betreft staat niemand er alleen
voor. De kracht van onze samenleving ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid tussen
jong en oud, arm en rijk. In een sterke samenleving voelen inwoners zich thuis en niet overgeleverd
aan de bureaucratie van de overheid of de grillen van de markt. Met elkaar hebben we de sleutel in
handen voor een betere toekomst. Wij geloven niet in een gemeentelijke overheid die voor ons alle
probelemen oplost en alle risico’s uitsluit. Dat kan alleen de samenleving zelf. Wij kiezen voor
oplossingen die door mensen zelf worden gedragen, voor kleinschaligheid en wederkerigheid als
dragende principes voor een sterke samenleving.
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1. WAARDEN EN TRADITIES
ERFGOED EN CULTUUR
De gemeente Kampen heeft onder andere door een roemrijk Hanzeverleden, de sigarenindustrie en
als stad voor academies, een rijke en eigen cultuur. Veel monumentale gebouwen en een bloeiend
verenigingsleven verwijzen daar vandaag de dag nog naar. Het CDA Kampen vindt het belangrijk dat
dit bewaard blijft en overgedragen wordt op nieuwe generaties inwoners en toeristen. Kunst en cultuur
zijn van groot belang voor het welzijn van onze inwoners. Daarom zet het CDA Kampen zich de
komende periode in voor:
1. Een breed toegankelijk cultureel en religieus erfgoed, zoals ook is verwoord in de
Erfgoednota.
2. De beschikbaarheid van investeringen voor monumenten. Niet uitsluitend via grote
restauraties, maar bijvoorbeeld ook door kleine kredieten te verstrekken aan particulieren voor
het restaureren van kleinere maar even waardevolle cultuurhistorische elementen.
3. Een kwalitatieve en toegankelijke expositie van de IJsselkogge.
4. Een vaste plaats voor het behoud van kerkgebouwen en andere beeldbepalend religieus
erfgoed in het beleid van de gemeente.
5. Een verbindende rol van de gemeente bij het realiseren van passende invullingen van
leegkomende kerkgebouwen. Bijvoorbeeld door een meewerkende houding ten aanzien van
bestemmingsplanwijzigingen of het cofinancieren van bijzondere projecten.
6. Het inhoud geven aan het rijksbeleid voor spreiding van cultuur over het land. Hier hoort ook
bij verstevigen van de relatie met toonaangevende musea, zoals het Rijksmuseum. Het
realiseren van een dependance van dit museum in Kampen is een levende ambitie.
7. Het borgen van de belangrijke maatschappelijke positie van cultuurdragers zoals Quintus, de
Stadsgehoorzaal, het Stedelijk Museum, het Gemeentearchief en de openbare bibliotheek. De
gemeente moet hun culturele ondernemerschap stimuleren en faciliteren door subsidies en de
inzet van haar netwerk. Daarbij vraagt het CDA bijzondere aandacht voor projecten om ons
brede culturele aanbod toegankelijk en aantrekkelijk te houden voor nieuwe generaties.
8. Het ondersteunen van het bijzondere Ikonenmuseum om een permanente en gezonde positie
binnen het culturele landschap van Kampen te bewerkstelligen.
9. De blijvende toegankelijkheid van culturele verenigingen via bijvoorbeeld het jeugd
cultuurfonds.
10. Aandacht voor onze waarden en tradities in het beleid ten aanzien van statushouders. Het
gaat dan bijvoorbeeld om Nederlandse kernwaarden zoals tolerantie, gelijkwaardigheid,
vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar ook om een ‘rondje Kampen’ langs de iconen van onze
gemeente.
11. De jeugd stimuleren om betrokken te zijn en te blijven op cultureel gebied, bijvoorbeeld
museumbezoek voor schoolklassen aantrekkelijk te maken.

TOERISME EN RECREATIE
Om het succes van de Internationale Hanzedagen 2017 te verzilveren, wil het CDA Kampen het
toerisme verder uitbouwen in en om Kampen. Aandacht voor de cultuur en de natuur in en rond
Kampen blijven uitgangspunten voor het toeristisch beleid. Daarom zet het CDA Kampen zich de
komende periode in voor:
1. Uitbouwen van het beeld van Kampen als nautische Hanzestad. Bijvoorbeeld door het
ontwikkelen van het potentieel aan bijvoorbeeld IJssel, Ganze- en Reevediep. Daarbij wil het
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

CDA aandacht voor recreatie aan de diverse strandjes ten aanzien van veiligheid, behoud van
uiterwaarden, verrommeling en parkeren.
Een volledig doorvaarbaar Reevediep tot aan het randmeer met ruime openingstijden van de
brug en sluis.
Het CDA Kampen zet zich in voor een terugkerend nautisch Hanze evenement om Kampen
(weer) te positioneren –met landelijke en internationale bekendheid- als Hanzestad.
Het bieden van mogelijkheden aan winkeliers om hun deuren te openen tijdens grote
evenementen op zondag. Het CDA Kampen neemt afstand van de 24 uurseconomie waarin
alles om consumeren draait. Wij zijn dan ook tegen structurele koopzondagen.
De blijvende waardering van de jaarlijks terugkerende festiviteiten rond Koningsdag, 4 en 5
mei. Dat zijn belangrijke dagen voor Nederland en Kampen. Het CDA Kampen vindt het
belangrijk dat deze dagen gevierd worden. In het bijzonder vragen wij aandacht voor 2020, als
75 jaar bevrijding wordt gevierd. Het CDA Kampen wil dat de gemeente Kampen festiviteiten
in dat jaar extra waardeert.
Doorontwikkelen van het ingezette beleid voor de binnenstad met ondernemers,
evenementenorganisatoren, vastgoedeigenaren en culturele instellingen. Het CDA Kampen is
voor veel activiteiten in de stad en buitengebied.
Uitbreiding van de hotelaccommodatie in Kampen. De afgelopen jaren is het aantal
hotelkamers in Kampen toegenomen. Onze ambitie reikt echter verder.
Behoud van camperplaatsen in de omgeving van het Groene Hart of andere geschikte
plaatsen in Kampen. Steeds meer campers weten Kampen te vinden. Dat is goed voor de
lokale middenstand, horeca en musea.
Het CDA zet zich in voor het realiseren van een aanlegsteiger bij de Eilandbrug en treed in
overleg met de Bruine Vloot over de verruiming van de openingstijden van de brug.
CDA Kampen zet zich in voor het door de gemeente faciliteren en veilig inrichten van
strandjes aan de IJssel en Reevediep met oog voor behud van uiterwaarden en parkeren.
Inzet op mogelijkheid van een rondje Kampen en Kernen varen; daartoe moet o.a. de Loswal
in Wilsum worden aangepakt om daar te kunnen aanleggen.
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2. FAMILIE EN GEZIN
Families vormen het fundament van Nederland. Veel kinderen groeien op in warme gezinnen. Met
ouders die de even mooie als verantwoordelijke taak op zich nemen hen op te voeden. Voor het CDA
is ieder gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Want in al die gezinnen en families
worden waarden en normen overgedragen, leren we samenleven. In het bijzonder noemen we ook de
pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de kans krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw
‘thuis’ vinden.
Met het grootste deel van al onze jongeren gaat het hartstikke goed: ze zijn gezond, doen naar
vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed. Dat mogen we wel eens
wat vaker benadrukken!
Helaas kunnen niet alle ouders bij elkaar blijven. In dat geval moeten zij bij het Centrum voor Jeugd
en Gezin terecht kunnen voor hulp en advies om een vechtscheiding te voorkomen.
GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN
Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben, dan willen wij dat dit goed
gebeurt. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Een gemeenschap waarin gezond opgroeien centraal staat. Wij stimuleren het inrichten van
een lokale childeren’s zone, zoals in Rotterdam effectief is gebleken, om opleidingsniveau en
toekomstbeeld voor kinderen te verhogen.
2. Passende ondersteuning staat centraal, niet de hulpverlenende systemen en regelgeving.
3. De meest adequate zorg op het juiste moment: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het
moet.
4. Versterking van de logische en laagdrempelige vindplaatsen voor hulp aan jongeren, zoals op
school, bij het CJG of bij de huisarts via de praktijkondersteuner JGGZ.
5. Meer aandacht voor de overgang van het ene naar het andere zorgregime, bijvoorbeeld bij
jongeren die 18 worden.
6. Intensievere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten en/of rond scholen.
7. Het CDA Kampen wil de mogelijkheden onderzoeken om via het CJG een
preventieprogramma echtscheidingen aan te bieden. Dit omdat meer dan de helft van de
hulpvragen bij het CJG echtscheidingsgerelateerd is.

PREVENTIE
Het welzijn van mensen staat voor ons centraal. Daar zijn mensen samen voor verantwoordelijk.
Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in
voor:
1. Borging van de kwaliteit van algemene jeugdvoorzieningen binnen de gemeente, zoals
kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jongerenwerk.
2. Samenwerking tussen gemeente, sportclubs en jeugdhulp om ook kinderen die meer
aandacht nodig hebben mee te laten doen.
3. Verdere ontwikkeling van Jongeren op Gezond Gewicht.
4. Gezonde kantines bij verenigingen en scholen.
5. Een openbare ruimte die alle leeftijden uitnodigt om te bewegen. Bijvoorbeeld bij de
herinrichting van het Groene Hart of de ontwikkeling van schoolpleinen.
6. Meer en betere preventieprogramma’s op het gebied van alcohol, drugs en seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
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ONDERWIJS
Kinderen zijn het grootste deel van hun tijd op school. Voor veel ouders is de school het verlengde
van hun opvoeding. Daar worden zij voorbereid op hun rol en plek in de samenleving. Het is onze taak
om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de
wereld daarbuiten. Het is ook vaak een plek waar moeilijkheden bij het opgroeien gesignaleerd
worden. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Versterking van de samenwerking – en het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel –
tussen toegang, onderwijs en jeugdhulp. Hier valt nog veel winst te behalen.
2. Behoud van basisscholen in de kernen als daarvoor lokaal draagvlak is.
3. De maatschappelijke stage. Het CDA biedt ook de komende raadsperiode aan jongeren de
gelegenheid bij de CDA fractie/bestuur stage te lopen.
4. Frisse en duurzame schoolgebouwen: een gezond binnenklimaat en duurzame,
energieneutrale scholen hebben de toekomst. Wij willen uitvoering geven aan het reeds
vastgestelde meerjarenonderhoudsplan met de daarbij behorende tijdsplanning.
5. Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen.

ALCOHOL & DRUGS
Het CDA is voor verantwoord genieten. (Hard)drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik horen daar
niet bij. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Een aanvalsplan om de illegale handel in drugs en de bijbehorende straatverkoop steviger en
effectiever aan te pakken.
2. Consolideren van de huidige situatie met betrekking tot de coffeeshop als enige punt in
Kampen voor de beperkte verkoop van softdrugs.
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3. EERLIJKE ECONOMIE
Het CDA streeft naar een eerlijke economie.
Dat betekent dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om van een goed economisch klimaat te
kunnen profiteren en iedereen de mogelijkheid krijgt met zijn/haar talenten een eerlijk inkomen te
verdienen. En het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving.
Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Een actieve rol van Kampen in de Regio Zwolle, het grensontkennende
samenwerkingsverband van overheden, onderwijs en ondernemers in 20 gemeenten. Deze
regio is al jaren een economische topregio en dat moeten we verder benutten.
2. Een doorontwikkeling van Port of Zwolle (het havenbedrijf van Kampen, Zwolle en Meppel) als
belangrijke spil in onze logistieke sector.
3. CDA Kampen wil het goede vestigingsklimaat beter onder de aandacht brengen. Dit doen we
door de citymarketing te verbreden naar met name de domeinen wonen en werken.
4. Een verbindende rol van de gemeente bij het beter laten aansluiten van opleidingen op
toekomstige banen.
5. Een actieve verbindende rol van de gemeente bij het binden van jonge mensen aan Kampen
en de regio.
6. Meer gemeentelijke prioriteit bij het helpen van werklozen aan een baan.
7. Een stevige lobby op het gebied van infrastrucuur (N50, A28, N307, vaargeul over het
IJsselmeer, sluizen bij Kornwerderzand). Dit ter verbetering van de veiligheid, de
doorstroming en de economische mogelijkheden van de regio.
8. Aanleg van de tweede Zuiderzeehaven. Zeker bij verbreding van de sluizen bij
Kornwerderzand wordt Kampen aantrekkelijker als haven. Die kans moeten we grijpen.
9. Het herstructureren, revitaliseren en herinrichten van bedrijventerreinen krijgt in beginsel
voorrang op aanleg van nieuwe terreinen.
10. Een doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie voor wat betreft de dienstverlening
aan ondernemers, vanuit welke afdeling dan ook. Uitbreiding van het accountmanagement en
betere (telefonische) bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke wensen, evenals het actief
betrekken van de ondernemers.
11. Benutten van de kansen die de uitbreiding van vliegveld Lelystad biedt. Tegelijkertijd vragen
wij voortdurend aandacht voor beperking van de overlast.
12. Een door ondernemers gedragen uitnodigingsbeleid dat lokale en regionale bedrijven –
inclusief start ups - een eerlijke kans geeft.
13. De mogelijkheid van kleinschalige detailhandel in het buitengebied en de kernen.
14. Een volledig dekkend mobiel netwerk en snel internet als bassivoorziening voor een
innovatieve economie.
15. Veilige bedrijventerreinen en winkelcentra. Goede samenwerking tussen gemeente, politie en
particuliere beveiligers is essentieel. Steeds vaker bereiken ons verhalen dat aangiften van
winkeldiefstal niet worden opgevolgd. Het CDA Kampen vindt dat niet acceptabel.
Cameratoezicht via een BIZ-constructie kan een oplossing zijn om de veiligheid te vergroten.

AGRARISCHE SECTOR
De gemeente Kampen beschikt over een uniek agrarisch gebied. Te denken valt aan Kampereiland
en de Koekoek, maar buiten deze gebieden beschikt Kampen ook over veel agrarische bedrijven.
Land- en tuinbouw is een innovatieve sector en er wordt veel gedaan aan duurzaamheid. Daarom zet
het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Het leveren van maatwerk aan agrarische bedrijven die hun bedrijfsvoering duurzamer en
economisch gezonder maken.
2. Versterking van de verbinding tussen stad en platteland als het gaat om voedselproductie.
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3. Een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie.
4. Ruimte aan nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen beheren en voedsel
kunnen produceren.
5. Benutten van vrijkomende gronden om bestaande bedrijven kansen te geven om tot een
gezonde schaalgrootte en doorontwikkeling te komen.
6. Modernisering van het land- en pachtbeleid, onder andere voor het Kampereiland. De
uitvoering ligt bij het rentmeesterskantoor. Speerpunt voor de komende periode is een
houdbaar pachtbeleid voor de langere termijn. Het huidige pachtbeleid mag een gezonde
bedrijfsvoering van de pachtafhankelijke melkbedrijven op onder andere het Kampereiland
niet in de weg staan.
7. Het tuinbouwgebied De Koekoek is van groot belang voor de werkgelegenheid in de
gemeente Kampen en de regio. Het CDA vindt dat de gemeente de regie moet houden over
de ontwikkeling van de Koekoek. Het recent ingezette aanvalsplan voor de Koekoekspolder
moet strak gemonitord worden en waar nodig bijgesteld. Er moet ruimte zijn voor nieuwe
agrarische ontwikkelingen, zo lang zij glastuinbouw niet in de weg zitten. Verduurzaming van
de energie (aardwarmte) is een belangrijke kans voor de Koekoek.

DUURZAAMHEID
Een van de vier grondbeginselen van de christendemocratie is rentmeesterschap. Dit begrip heeft
onder andere betrekking op het geloof dat God de schepper van de aarde is en die aan de mensen in
beheer heeft gegeven. Dit brengt de verantwoordelijkheid met zich mee deze goed door te geven aan
onze kinderen en kleinkinderen. Hoewel het ontbreken van dwingende mondiale afspraken ons zou
kunnen ontmoedigen, vindt het CDA Kampen dat we op lokaal niveau indien mogelijk onze
verantwoordelijkheid moeten nemen. Rentmeesterschap gaat echter ook over financiële
volhoudbaarheid. We smijten dus geen geld over de balk. Ook over dertig jaar willen we namelijk in de
positie zijn om nieuwe duurzaamheidsinvesteringen te doen. Vanuit deze overtuiging willen we ook
inwoners helpen bij hun initiatieven. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Uitvoering van het Energieplan waarbij aardwarmte de belangrijkse prioriteit heeft. Samen met
de provincie en ondernemers moet de gemeente Kampen zoeken naar mogelijkheden om
volgende aardwarmtebronnen operationeel te krijgen.
2. Wij stimuleren het treffen van energiebesparende maatregelen door verenigingen,
bijvoorbeeld door het aanbieden van een door de overheid beschikbaar gesteld kredietfaciliteit
Daarmee kunnen zij hun accommodatie verder verduurzamen én kosten besparen.
3. Facilitering van inwoners die een elektrische auto aanschaffen door ruimte te maken voor de
oplaadpalen en parkeergelegenheden aan de rand van de binnenstad te voorzien van
oplaadpalen.
4. Voortzetting van het energieloket als vraagbaak voor inwoners.
5. Blijvend beschikbaar stellen van energiescans aan particulieren en bedrijven om rendabele
energiebesparende maatregelen door te voeren. Goede isolatie kan al erg effectief zijn.
6. Het gasloos aanleggen van iedere nieuwe woonwijk (incl. inbreidingslocaties).
7. Het ontwikkelen van energieneutrale woonwijken.
8. Verdere samenwerking met corporaties om hun woningvoorraad te verduurzamen.
9. Verduurzaming van de openbare ruimte. Gemeentelijk groen moet verzorgd zijn. Het CDA
Kampen is daarnaast voor een maai- en zaaibeleid dat het leefklimaat van vlinders, insecten,
etc. ten goede komt. Daarnaast is belangrijk dat bij beheer van openbare ruimte gelet wordt
op verkeersveiligheid. Bovendien biedt de mogelijke kostenbesparing ruimte voor extra
investeringen in bijvoorbeeld de borders in het Groene Hart.
10. Ruimte aan inwoners, verenigingen, bedrijven en corporaties om zelf energie op te wekken.
Waar nodig moeten barrières worden weggenomen.
11. De gemeente moet de mogelijkheden onderzoeken om zich aan te sluiten bij het Duurzaam
Bouwloket. Duurzaam Bouwloket is een online platform dat inwoners kan informeren en
adviseren over wat zij kunnen verbeteren aan hun woning om zo energie en geld te besparen.
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12. Wij stimuleren het treffen van energiebesparende maatregelen door verenigingen,
bijvoorbeeld door het aanbieden van een door de overheid beschikbaar gesteld
kredietfaciliteit. Daarmee kunnen zij hun accommodatie verder verduurzamen en kosten
besparen.
GEMEENTEFINANCIEN
Rentmeesterschap gaat ook over solide overheidsfinanciën, en een eerlijk en overzichtelijk
belastingstelsel. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld dat van/via de
Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen
is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. Daar moet je
verantwoord en transparant mee omgaan. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn:
zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.
Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1.
2.
3.

Voldoende reserves en een gezonde solvabiliteit.
Aanpassing van de huidige financieringssystematiek. Het CDA Kampen wil sparen voor
voorzienbare grote uitgaven op het gebied van gemeentelijk vastgoed.
Periodieke openbaarmaking van declaraties van raadsleden en bestuurders.
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4. ZORG VOOR ELKAAR
Goede zorg voor jong en oud is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenleving. Het CDA
zet in op een samenleving die een goede, sociale verbondenheid kent, met gebundelde inzet van
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals, in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe: 1
gezin, 1 plan, 1 hulpverlener!
Mensen die het nodig hebben worden ondersteunt op een wijze die bij hen past. Maatwerk dus! Denk
hierbij aan identiteitsgebonden zorg, maar ook uitvoering met oog voor persoonlijke omstandigheden
als het bijvoorbeeld gaat om armoede/schulden, laaggeletterdheid, digibetisme, verslaving of
eenzaamheid.
De afgelopen periode zijn er grote zorgtaken voor de gemeente bij gekomen. Deze zijn door het rijk
overgeheveld naar gemeenten met grote bezuinigingen. Voor de gemeente Kampen de opgave om
met minder geld goede (of wellicht zelfs betere) zorg te organiseren voor haar inwoners. Daarom zet
het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Doorontwikkeling van het Kamper Kompas waarbij de inwoner aan het roer staat.
2. Inzet van respijtzorg als belangrijk aspect van mantelzorgbeleid om mantelzorgers (jong &
oud) te ontlasten en af en toe een adempauze te gunnen.
3. Versterken van gelegenheidscoalities (zorg, onderwijs, welzijn, etc.) die gezamenlijk
problemen op het gebied van zorg aanpakken.
4. Betere informatie voor inwoners waar zij hulp en ondersteuning kunnen krijgen. De inwoners
moeten eenvoudig weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvragen. Een concreet en mooi
voorbeeld vinden wij de sociale kaart die in Brunnepe door de wijkvereniging is opgesteld en
huis aan huis is verspreid.
5. De persoonlijke kracht van mensen en hun omgeving als uitgangspunt bij de toekenning van
zorg. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet
kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt geen algemene regels,
maar maatwerk ook bij het toekennen van huishoudelijke hulp (resultaatgericht indiceren).
6. Toegankelijke voorzieningen. Het vragen van een eigen bijdrage is in sommige gevallen best
verantwoord, maar het mag in de visie van het CDA Kampen niet leiden tot zorgmijding.
Daarom vindt het CDA het te overwegen om de eigen bijdragen te maximeren per gezin. We
hebben daarbij vooral oog voor de middeninkomens die doorgaans net buiten alle regelingen
vallen en daarmee met een stapeling van kosten en eigen bijdragen worden geconfronteerd.
7. Chronisch zieken en mensen met een beperking. Deze zijn de afgelopen jaren geconfronteerd
met een verdubbeling van hun zorgkosten door verhoging van bijdragen en verlaging van
financiële tegemoetkomingen. Een zorgelijke ontwikkeling die ook ertoe kan leiden dat deze
chronisch zieken en gehandicapten vervallen tot een sociaal isolement. De gemeente
ontvangt middelen ter compensatie van deze doelgroep en het CDA blijft zich inspannen om
deze middelen ook aan de doelgroep terecht te laten komen.
8. Betere toegankelijkheid van de openbare ruimte en het stadhuis voor mensen met een
lichamelijke beperking.
9. De ontwikkeling van een sterke aanpak van eenzaamheid onder jong en oud. Bijvoorbeeld via
informatiepakketten voor gepensioneerden, stimuleren van contacten tussen generaties en
betere signalering van eenzaamheid in het onderwijs.
10. Het CDA ondersteunt intiatieven voor het vestigen van een hospice in Kampen.
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PARTICIPATIE
Iedereen doet mee! Dat is het uitgangspunt van de gemeente Kampen, en ook van het CDA Kampen.
Met de toevoeging daaraan: ‘naar vermogen’! Onder participatie verstaan we: meedoen door of op
weg zijn naar betaald werk of vrijwilligerswerk.
Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Een beleid dat activerend is voor wie kan werken, toereikend voor wie dat niet meer kan en
streng voor wie niet wil. Mensen mogen niet onnodig met een uitkering aan de kant komen te
staan. Dat doet geen recht aan hun talenten en mogelijkheden om bij te dragen aan de
samenleving. Een uitkering is echter een vangnet en geen hangmat. Meedoen is de norm.
2. De zogenaamde ‘tegenprestatie’ als middel om mensen die kunnen werken te activeren die
nu wel een uitkering ontvangen maar verder niet mee (willen) doen. Van hen wordt gevraagd
iets te doen als tegenprestatie voor de uitkering. Als mensen actiever worden is dat
uiteindelijk beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan
deze tegenprestatie ook weer een eerste stap zijn naar betaald werk.
3. Meer capaciteit voor het opsporen en vervolgen van profiteurs en fraudeurs. Fraude is
onverteerbaar voor mensen die zich wel aan de regels houden en met de premies de
uitkeringen bij elkaar sparen.
4. Een goede aanpak van laaggeletterdheid, een groot probleem in Kampen. Om goed mee te
kunnen doen is van belang dat iedereen goed kan lezen en schrijven, maar ook digitaal
vaardig is. Een brede aanpak van laaggeletterdheid is nodig en de gemeente kan samen met
werkgevers en onderwijsinstellingen meer doen om laaggeletterdheid snel te signaleren en
aan te pakken. De structuur met taalpunten en taalcoaches in Kampen staat, het is nu tijd
voor de volgende stap: het actief uitnodigen van laaggeletterden.
5. Een actief armoedebeleid. Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook
een probleem van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief
armoedebeleid. Niet voor niets heeft de CDA-fractie in Kampen in 2015 een eigen notitie
hierover opgesteld: “Weg uit armoede”.
6. Invoering van het kindpakket en behoud van het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds en het
zwemfonds.
7. Preventie van armoede: ondersteuning bij het omgaan met geld, bijvoorbeeld met het project
schuldhulpmaatje
8. Een goede aanpak van armoede met kerken, woningcorporaties, maatschappelijke initiatieven
zoals de voedselbank, de weggeefschuur, kerken, de moskee, scholen en verenigingen.
9. Nieuwkomers die mee doen! Het aantal statushouders (‘nieuwe Nederlanders’) neemt toe.
Voor het CDA Kampen is een baan de snelste weg naar integratie. Daarom moet het vinden
van een stage, werkervaringsplaats of (het liefst) een baan meer prioriteit krijgen in het beleid
van de gemeente.
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Hoofdstuk 5

5. STERKE SAMENLEVING

STERKE SAMENLEVING

Voor het CDA staat de samenleving en niet de overheid centraal.
Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke verenigingen, buurten, wijken, kernen en
dorpen. Een sterke samenleving is wat het CDA betreft gebouwd op saamhorigheid en gedeelde
verantwoordelijkheid en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving.
Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Meer zeggenschap over de eigen omgeving door de inwoners van wijken en dorpen. In de
afgelopen periode is daarvoor onder de noemer “Kamper Kracht in Actie” een plan van
aanpak ontwikkeld wat voorheen wijkgericht werken was. Geef ruim baan aan ideeën en
initiatieven van bewoners, binnen een van tevoren gezamenlijk bepaalde speelruimte.
Durf erop te vertrouwen dat bewoners weten wat nodig is in hun wijk.
2. Wijk- en dorpsbudgetten waar inwoners zelf de beschikking over krijgen. Dit is meer dan
‘handgeld’. Dit betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners
zelf.
3. Verankering van de wijkverbinder in de gemeentelijke organisatie. De wijkverbinder speelt
wat het CDA betreft een belangrijke rol als spin in het web. Hij/zij is het centrale
communicatiepunt tussen dorp/wijk en de gemeente.
4. Een dienstbare en betrouwbare overheid die durft los te laten. De gemeente moet vooraf
goed aan verwachtingenmanagement doen: wat mag een initiatiefnemer van de
gemeente verwachten en wat niet. Dit is essentieel voor het slagen van
inwonersparticipatie.
5. Experimenten op nader te bepalen beleidsterreinen waarbij inwoners zelf mogen
beslissen over de oplossing van een vraagstuk.
6. Verankering van de belangrijke rol van dorpshuizen. Maar ook ruimte geven: bijvoorbeeld
door een bredere bestemming op gebouwen of door enige ruimte voor eigen activiteiten
binnen de drank- en horecaverordening.
7. Behoud van voorzieningen in dorpen en wijken om de leefbaarheid in stand te houden.
Dorpshuizen en (wijk)verenigingen moeten de gelegenheid hebben om zelf hun broek ook
op te houden, zeker als subsidies worden afgebouwd.
8. Het CDA zet in op een meerjarig dereguleringsprogramma, waarbij tevens kritisch
gekeken wordt naar de mogelijke besparing op ambtelijke inzet als gevolg hiervan.

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel
in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten.
Kampen kan zich gelukkig prijzen met veel kerken en verenigingen. Wat ons betreft de sociale
verbinding in onze gemeente die zorgt voor kleur, reuring, omzien naar elkaar en activiteiten!
Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Het blijvend informeren van verenigingen over de mogelijkheden van een
vrijwilligersvergoeding.
2. Blijvend stimuleren van verenigingen om via Justis een gratis VOG aan te vragen voor
vrijwilligers.
3. Wegnemen van onnodige regels en belemmeringen voor verenigingen.
4. Blijvend aanbieden van een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. De gemeente
blijft deskundigheidsbevordering ondersteunen: via Stichting Welzijn helpen wij verenigingen
bij het matchen van vraag en aanbod of het aanbieden van specifieke opleidingen voor
vrijwilligers.
5. Ontzien van verenigingen bij eventuele bezuinigingen. Er is de afgelopen jaren al fors
bezuinigd op de subsidies voor o.a. sportverenigingen.
6. Een transparante en eerlijker verdeling van subsidies onder verenigingen. De inhoudelijke
opgave in een wijk en/of voor een vereniging staat daarbij centraal. Daarbij blijft de omvang
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van het totale budget intact. Het CDA Kampen stimuleert wijkverenigingen samen met
anderen gebruik te maken van een gebouw. Daarbij is het in stand houden van een gebouw
geen doel in zichzelf.
SPORT
Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport
heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook
een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven
onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.
Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve accommodaties;
2. Verdere ontwikkeling van het multifunctioneel gebruik van gebouwen, zo mogelijk met een rol
in de wijk;
3. Buurtsportcoaches die zich richten op de behoeften van de buurt, zodat verenigingsgebouwen
het centrum worden van een buurt waarin bewoners worden uitgedaagd om te sporten,
vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten en elkaar te ontmoeten.
4. Het CDA streeft naar verdere samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen voor een
juiste invulling van het onderhoud van de sportparken.
OMGEVINGSWET
In 2019 of 2020 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied van
ruimte, natuur en milieu. In dit verkiezingsprogramma worden al diverse keuzes die het CDA maakt
binnen de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet duidelijk. De implementatie van de
Omgevingswet is echter nog volop in ontwikkeling. Dit onderwerp zal belangrijke rol spelen in de
periode 2018-2022.
Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Een gemeente die ruimte biedt en open staat voor initiatieven. Door inwoners ruimte te geven
zelf een rol te spelen in het bouwen van hun eigen woning of buurt, versterkt de cohesie en
wordt de gemeente levendiger. Dat vraagt ook om minder regels waar dat kan. De ruimte die
de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt willen wij aangrijpen.
2. Ruimte aan ondernemerschap! In het kader van het toekomstbestendig maken van de
economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te
ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in
bijvoorbeeld het omgevingsplan.
WONEN
De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Het CDA Kampen stelt dat
het woonbeleid gericht moet zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om
duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn
voor verschillende levensfasen.
In de komende raadsperiode hopen we voldoende woningen te kunnen bouwen voor onze kinderen
en kleinkinderen die graag in Kampen willen blijven wonen.
Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Levensloopbestendige woningen en wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en
mensen gezond oud kunnen worden. Dat vergt goede voorzieningen en een goede ruimtelijke
openbare inrichting waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit van mensen die de
samenleving kent.
2. Continuering van de starterslening in Kampen. Op deze manier biedt de gemeente mensen
een mooie mogelijkheid om de eerste stappen op de woningmarkt te zetten.
3. Een (financieel) verantwoorde ontwikkeling van de plannen voor woningbouw in Reeve.
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4. Bij nieuwbouwprojecten zet de gemeente samen met de woningcorporaties in op voldoende
aanbod van (sociale) huurwoningen en starterswoningen.
5. Een terughoudende opstelling van de gemeente ten aanzien van de aankoop van gronden,
vanwege de aanwezige voorraad en onze financiële positie.
6. Realisatie van bestaande woningbouwplannen, voordat nieuwe worden ontwikkeld.
7. Blijvende aandacht voor voldoende nieuwe woningen in IJsselmuiden. In samenspraak met
inwoners wordt onderzocht op welke locatie toekomstige woningbouw kan plaatsvinden
8. Een leefbare binnenstad van Kampen door een mix van wonen en winkels. Het CDA is
voorstander van het wonen boven winkels in onze binnenstad.
9. Het CDA blijft zich hard maken voor maximale openheid van het landschap tussen
Stadshagen en ’s Heerenbroek.
VERKEER EN PARKEREN
Een sterke samenleving waarin wij 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.
Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:
1. Een toegankelijke, maar autoluwe binnenstad met ruime gratis parkeermogelijkheden op
loopafstand.
2. Goede en veilige fietsvoorzieningen van en naar de binnenstad.
3. Snelheidsverlagende maatregelen, goede parkeergelegenheid en voldoende (slimme en
duurzame) verlichting in de omgeving van maatschappelijke voorzieningen.
4. Voldoende ontsluiting van onze kleine kernen, in overleg met de Provincie.

15

