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Inleiding  

Het Christendemocratisch Appèl(CDA)Kampen wil zich ook in 

de nieuwe raadsperiode 2022-2026 blijven inzetten voor 

een veilige en sociale gemeente 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 thema’s waar het CDA Kampen voor 

staat: Zorg voor elkaar, Een sterke samenleving, Een 

eerlijke en duurzame economie en Een dienstbare en 

beschermende overheid.  

 

De belangrijkste uitgangspunten van het CDA zijn: 

rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, 

publieke gerechtigheid en solidariteit. Die 

uitgangspunten, voortvloeiend uit de Bijbel, bepalen onze 

visie op het mensbeeld, de samenleving en de overheid.  

 

Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij. 

Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid 

van mensen bij hun stad, hun dorp, hun school, hun buurt, 

hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het 

draagvlak voor het leven in een stad of een dorp. Wij 

gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. 

Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei 

komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. 

 

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen 

van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze 

gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn 

allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere 

overtuiging aan politiek doen. En daarnaast hun bedrijf 

runnen, voor de klas staan of ergens vrijwilliger zijn. 

We zijn een partij waar iedereen erbij hoort. 

 

Voor ons begint politiek met de erkenning van 

maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen 

en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen 

doen. De inwoner gunt de overheid de ruimte om te doen 

wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal.  

verbondenheid te versterken. Wie 

geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan 

in beweging komen. In de hulp van 

de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en 

voelbaar worden gemaakt. 

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties 
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We willen geen harde cultuur van controleren en 

afrekenen. Het CDA staat pal voor de rechtsstaat.  

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge 

verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot 

van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de 

hulp van de overheid moet de menselijke maat weer 

zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. Vanuit het besef 

van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich 

geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.  

 

Het CDA zoekt naar nieuwe vormen van samenwerking en 

bestuur, die passen bij een nieuwe tijd, maar die altijd 

mensen centraal stelt. Wij gaan voor een overheid die 

vertrouwen uitstraalt, daarnaar handelt en 

denkt in kansen; toekomstgericht! 
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1.1 Gespreide verantwoordelijkheid 

Het CDA kiest voor een samenleving waar we met elkaar de 

verantwoordelijkheid dragen voor het land en de gemeente 

waarin we willen leven. We hebben elkaar nodig. De zorg 

voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. We 

dragen samen de verantwoordelijkheid voor een 

rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en 

ieder mens telt. Het CDA zet in op samenwerking en 

gedeelde verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd 

zijn dat dat meer perspectief en vertrouwen biedt dan een 

ieder voor zich maatschappij. 

 

1.2 Zorg in de buurt 

1.2.1 Zorg in de buurt, regioziekenhuizen, 

huisartsenposten en spoedeisende hulp moeten op redelijke 

afstand en voor iedereen beschikbaar zijn. Ook moet er 

aandacht zijn voor vervoer bij noodzakelijke bezoeken aan 

eerste hulp, huisartsenpost en apotheek buiten de 

reguliere werktijden. De gemeente bevordert dat er een 

vrijwilligerspool is, die hierin behulpzaam kan zijn.  

1.2.2 De aanrijtijden van ambulances lopen op. Kampen 

moet zich binnen de Veiligheidsregio ervoor blijven 

inspannen dat de aanrijtijden van de ambulances binnen de 

hele gemeente het maximum niet overschrijdt. 

1.2.3 Binnen de gemeente Kampen zijn veel mensen als 

mantelzorger actief. Zij bieden vaak langdurig en 

onbetaald intensieve zorg, hulp of ondersteuning aan 

iemand in de directe omgeving. Zonder mantelzorgers 

zouden veel hulpvragers niet de hulp krijgen die ze nodig 

hebben. Mantelzorgers zijn daarmee onmisbaar in onze 

maatschappij. Het CDA vindt daarom dat mantelzorgers een  

Hoofdstuk 1: ZORG VOOR ELKAAR 
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beroep moeten kunnen blijven doen op een jaarlijkse 

mantelzorgwaardering. Hun inzet kan door de gemeente 

erkend worden door een financiële vergoeding en/of een 

bos bloemen. 

1.2.4 Het CDA kiest voor meer samenwerken als basis voor 

de zorg waarbij op basis van concurrerende voorwaarden – 

onder waarborging van continuïteit – zo veel mogelijk 

totaalpakketten worden ingekocht en uitsluiting van 

individuele gevallen niet aan de orde mag zijn.  

1.2.5 We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze 

families en gezinnen. Bij problemen in het gezin werken 

we aan één plan voor het gezin waarbij de coördinatie 

plaatsvindt door één regisseur voor het hele gezin, met 

aandacht voor juridische problemen, relationele 

problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid en 

schuldenproblematiek.  

Bij relatieproblemen bieden we laagdrempelige 

relatiehulp. We kijken daarbij als eerste naar het belang 

van de kinderen, zonder het gezin als geheel uit het oog 

te verliezen. We streven naar één loket waar mensen 

terecht kunnen bij complexe scheidingen. We zetten ook in 

op woonvormen die tijdelijke opvang bieden voor ouders 

met kinderen in een echtscheidingssituatie. 

Iedereen heeft recht op een veilig thuis. We zorgen dat 

het advies- en meldpunt Veilig Thuis laagdrempelig 

bereikbaar is, met voldoende personeel dat goed opgeleid 

is. Een onveilige thuissituatie zorgt vaak voor meer 

problemen op korte en lange termijn. Hoe eerder een 

oplossing, hoe beter. 
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1.3 Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen 

1.3.1 Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede 

opgroeien. We willen de gezinnen waar deze kinderen 

opgroeien maatwerk bieden. We willen de risicogroepen 

preventief bereiken om schulden in de toekomst te 

voorkomen. 

1.3.2 Onze samenleving wordt steeds digitaler, ook voor 

onderwijs, toegang tot medische voorzieningen e.d. Ook 

arme gezinnen moeten mee kunnen doen in de digitale 

samenleving; waar nodig draagt de gemeente bij in de 

kosten. Gewaarborgd moet worden dat in bijzondere 

situaties (denk aan Corona en lockdown) iedereen 

voldoende toegang heeft tot de digitale samenleving.  

1.3.3 We helpen de voedselbanken en kledingbanken waar we 

kunnen. We helpen bij het vinden van goede huisvesting.  

Zij moeten goed bereikbaar zijn. 

1.3.4 Wij willen uithuiszetting vanwege schulden 

voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met kinderen 

gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische 

effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen en 

kosten voor de betrokkenen en samenleving. Wij willen dat 

de (schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en 

effectief worden ingezet. Dit beleid wordt uitgedragen 

ook naar onder meer woningbouwverenigingen. 

 

1.4 Jeugdhulp en WMO 

1.4.1 Inwoners die zorg nodig hebben moeten die krijgen. 

Toch verzet het CDA zich tegen de tendens dat iedere 

tegenslag in het leven opgelost moet worden door de 

gemeente. Daarom wil het CDA investeren in het versterken 

van de samenredzaamheid. Met behulp van het eigen netwerk 

en de kracht van de Kamper samenleving moeten zij weer 

vooruit kunnen. Pas indien dit onvoldoende blijkt te  
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zijn, komt de gemeente in beeld. Wij willen dat er 

betrokken professionals zijn waar mensen terecht kunnen.  

In voorkomende gevallen richten zij zich mede op 

bijkomende problemen, waaronder gezondheid. 

1.4.2 We maken meer samenwerking mogelijk tussen 

jeugdzorg en passend onderwijs. Dit sluit ook aan op de 

Jeugdwet en de Wet op het passend onderwijs. In dit kader 

wordt groot belang gehecht aan het op overeenstemming 

gericht overleg tussen samenwerkingsverbanden in het 

passend onderwijs en gemeentebestuurders in de regio. Het 

gemeentelijk apparaat en het onderwijsapparaat werken elk 

op een eigen wijze, maar elk apparaat moet beter 

begrijpen waar de ander mee bezig is en ze moeten kijken 

vanuit het gezamenlijk belang: het kind centraal. Een 

gezamenlijke visie is belangrijk. De 

ondersteuningsbehoefte moet goed in kaart worden 

gebracht. Daarbij moet dichtbij het kind en zijn omgeving 

worden gebleven.  

1.4.3 We maken duidelijke afspraken met 

jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de 

financiën en pakken zorgfraude aan. We gaan in zee met 

minder aanbieders. We kopen alleen jeugdhulp in die 

werkt. Dubbelingen moeten worden voorkomen. Er wordt paal 

en perk gesteld aan de winst die aanbieders mogen maken. 

De winst mag niet meer dan 5% bedragen. De salarissen 

mogen niet boven de Balkenende-norm komen. 

1.4.4 Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en 

andere verwijzers. De menselijke maat moet voorop staan.   

1.4.5 Het CDA is – indien nodig -  bereid uit de algemene 

middelen een substantieel bedrag boven de van het Rijk 

daarvoor ontvangen vergoeding te besteden aan jeugdhulp 

en WMO. Wij willen langdurige contracten binnen de 

jeugdhulp en de WMO.     

1.4.6 Vooral in de binnenstad wordt overlast ervaren van 

zogenoemde zorgwoningen. Het CDA wil dat de gemeente paal  
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en perk stelt aan zorgtoerisme in de WMO, waarin 

zorgvragende inwoners  uit andere gemeenten naar Kampen 

willen komen, met alle financiële en sociale 

consequenties van dien. Ook wil het CDA dat de overlast 

van zorgwoningen bestreden wordt. De komst van 

discutabele aanbieders wordt door de gemeente Kampen 

tegengegaan. 

1.4.7 Ten aanzien van de jeugdhulp willen wij dat het 

gezin centraal komt te staan. Dat is immers de plek waar 

kinderen horen op te groeien. Problemen bij kinderen 

hebben vaak een link met de gezinsomstandigheden. Daarom 

moet niet alleen het kind behandeld worden, maar moeten 

ook de gezinsomstandigheden nadrukkelijk betrokken worden 

bij het zoeken van oplossingen. 

1.4.8 Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp het recht 

krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij 

belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen 

professional, maar een goede bekende, zoals een 

familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub. 

De zelfgekozen mentor is er niet om delen van de 

professionele hulp over te nemen, maar om daadwerkelijk 

en gelijkwaardig mee te beslissen over wat goed is voor 

het kind, het gezin en de situatie. 

1.4.9 Met Praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen zijn 

goede resultaten geboekt. Deze moeten dus worden 

gehandhaafd.  

1.4.10 We besteden vanzelfsprekend aandacht aan 

afstemming en continuïteit van zorg voor jongeren die 18 

jaar zijn geworden en zorg nodig hebben.  
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1.5 Iedereen moet mee kunnen doen 

1.5.1 Mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in 

de samenleving. We zoeken samen uit hoe dit mogelijk kan 

worden gemaakt.  

1.5.2 Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor 

ieder goed toegankelijk zijn. Waar mogelijk willen we dat 

mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten en 

bewegen. 

1.5.3 Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen 

zorgen we voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. 

 

1.6 Onderwijs 

1.6.1 Het CDA staat voor een betere samenwerking tussen 

schoolbesturen, gemeente en bij het onderwijs betrokken 

organisaties. Er moet aandacht zijn voor de Lokale 

Educatieve Agenda.   

1.6.2 Basisscholen in de kernen moeten behouden blijven, 

indien daarvoor lokaal draagvlak is.  

1.6.3 Het CDA is voorstander van de nieuwbouw van het 

Ichthus College en het dubbel gebruik van de sporthal 

voor de school en Reflex.  

1.6.4 We willen dat meer kinderen met een beperking naar 

een gewone school gaan, met een grotere rol voor passend 

onderwijs. In het op overeenstemming gerichte overleg 

vindt afstemming plaats, onder meer rekening houdend met 

de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs. Het CDA is voor 

een convenant waarin wordt afgesproken dat onderwijs en 

gemeente vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid de 

beste plek voor kinderen faciliteren.  
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1.7 Jongeren moeten kansen krijgen 

1.7.1 Wij bieden hulp bij het zoeken van stageplaatsen 

voor jongeren. Daarnaast vindt het CDA dat jongeren 

ondersteund moeten worden bij hun eerste stappen op de 

arbeidsmarkt. Het CDA juicht daarom het beschikbaar 

stellen van werkervaringsplekken of traineeships door 

organisaties binnen Kampen en de Regio Zwolle toe, zodat 

jongeren tegen betaling kunnen leren en werken. Dit is 

niet alleen in het belang van de jongere, maar ook in het 

belang van onze lokale economie. Extra middelen kunnen 

worden gehaald uit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.       

1.7.2 Ook proberen we jongeren op andere manieren te 

ondersteunen bij het inlopen van achterstanden, 

bijvoorbeeld door zomerscholen, extra begeleiding en 

toegang tot de digitale samenleving te faciliteren. 

 

1.8 Meer aandacht en zorg waar nodig  

1.8.1 Wij blijven ons inzetten om eenzaamheid onder onze 

inwoners tegen te gaan. Daarbij hebben wij aandacht voor 

ouderen en jongeren. We zetten extra in op het bevorderen 

van contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld 

vanuit de maatschappelijke dienstplicht. Maar wij willen 

ook dat scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen vaker 

een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of 

mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere 

generaties. 

1.8.2 Nabuurschap, het omzien naar elkaar, wordt 

gestimuleerd vanuit de gemeente. 

1.8.3 Wij zetten in op het behoud van bereikbaarheid van 

voorzieningen zoals een huisarts, supermarkt, pinautomaat 

of openbare bibliotheek in de buurt. Wij bevorderen het 

deelnemen door ouderen aan de digitale samenleving.  
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1.8.4 Wij willen meer variatie in het aanbod van 

woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. Hofjes, 

kleinschalige appartementencomplexen zijn een 

aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op 

zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg 

voor een heel huis willen hebben. We ondersteunen 

verpleeghuizen die ruimte nodig hebben om uit te breiden. 

Daarnaast zorgen we voor een gevarieerd aanbod van nieuwe 

vormen van wonen en zorg. 

We willen het oprichten van zorgcoöperaties faciliteren. 

Het CDA is voor het mogelijk maken van mantelzorg- en 

generatiewoningen.  

1.8.5 Voor mensen in de laatste levensfase moet er goede 

zorg en ondersteuning zijn. Gemeenten kunnen hierin een 

faciliterende rol spelen door de vestiging van een 

hospice in de gemeente te stimuleren.  

 

1.9 Geestelijke gezondheidszorg 

1.9.1 We hebben extra aandacht voor de geestelijke 

gezondheidszorg. We willen schrijnende situaties en 

verward gedrag op straat voorkomen door betere 

samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke 

partners. Ook hebben we aandacht voor de samenwerking 

tussen de politie en de GGZ.  

De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij 

mensen. Wij bieden inwoners zoveel mogelijk hulp en 

ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven 

weer op te pakken. 
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1.10 Inzetten op preventie en gezond leven 

1.10.1 Het belang van sport, bewegen en ontmoeten is 

sterk duidelijk geworden tijdens de afgelopen periode van 

coronamaatregelen. Inwoners maakten massaal gebruik van 

de openbare ruimte om te sporten en een landelijke app 

als ‘Ommetje’ werd veel gebruikt. Inwoners konden niet 

wachten om weer te sporten bij hun sportvereniging of 

sportschool en hun mede-sporters weer te ontmoeten  Het 

maakt de kracht, nut en noodzaak van sport en bewegen 

eens te meer duidelijk.  

1.10.2 Wij zien dat verenigingen, mede als gevolg van de 

Coronaperiode, te maken hebben gekregen met teruglopende 

ledenaantallen. Tevens zien  verenigingen dat kinderen 

veel meer (zijn gaan) gamen (tijdens de Coronaperiode) en 

minder (zijn) gaan sporten. Dat speelt met name bij de 

jeugd vanaf 12 jaar.  

De belangrijkste reden om te sporten is en blijft 

plezier. De sportbehoefte sluit vaak niet meer aan bij 

wat de jeugd wil. Daarmee verdwijnt het plezier in het 

sporten. Het is een uitdaging voor verenigingen om te 

kijken naar andere mogelijkheden om de sportbehoefte in 

te vullen en de binding aan de vereniging te stimuleren.   

1.10.3 Bovenstaande ontwikkelingen zijn reden te meer om 

als CDA Kampen te blijven investeren op sport en bewegen, 

zoals wij dat als CDA Kampen altijd hebben gedaan. 

  

1.11 Versterken breedtesport  

1.11.1 De gemeente Kampen wil graag dat iedereen gaat 

bewegen. Plezier is voor iedereen de drijfveer. We zijn 

primair voor breedtesport. Trainers en coaches moeten 

kijken of kinderen plezier hebben. Dat betekent niet dat 

wij persé tegen topsport zijn: bijzondere prestaties 

inspireren immers. Maar primair is het een taak van de  
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overheid om zo veel mogelijk mensen in de breedte aan het 

sporten te krijgen. 

1.11.2 Als CDA Kampen zijn wij voorstander van het verder 

uitvoeren van het Sportakkoord en Leefstijlakkoord. Het 

Kamper Sportakkoord dient derhalve wat ons betreft als 

voorbeeld voor het samen opstellen van beleid. Toekomstig 

sportbeleid willen wij op deze wijze vormgeven om samen 

met onze inwoners invulling te geven aan sportbeleid.  

1.11.3 Sporten is goed in zichzelf én een effectieve 

manier om een gezonde leefstijl te bevorderen en sociaal 

isolement te verminderen. Daarom vinden wij dat je niet 

apart naar ‘sport’, moet kijken, maar als gemeente moet 

zorgen dat het onderdeel is van een grote 

‘Vitaliteitsagenda’. Daarin komen bewegen, gezonde 

voeding, positieve gezondheid, onderwijs en welzijn 

samen. Het CDA wil om die reden het 

sportstimuleringsbudget verdubbelen.  

Tevens is het CDA voorstander van het oprichten van een 

stichting, die door middel van een heldere gemeentelijke 

subsidieopdracht het sportstimuleringsbudget kan 

aanwenden.  

1.11.4 In onze gemeente wordt veel aan sport gedaan; daar 

zijn wij trots op! Ook op de vele vrijwilligers, die het 

sporten mede mogelijk maken. Sport staat bij het CDA 

Kampen al sinds jaar en dag  hoog op de politieke agenda. 

En dat heeft meerdere redenen. Sporten zorgt voor 

beweging, is gezond en leuk. Maar het verbindt mensen 

ook. Sporten heeft vaak een sociaal karakter en draagt 

bij aan je vorming. Daarom willen wij de drempel om te 

gaan sporten zo laag mogelijk houden.  

Ook sporten voor inwoners met een lichamelijke of 

geestelijke beperking moet in Kampen mogelijk blijven. 

Het CDA Kampen zet zich daarvoor in.  
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1.11.5 Het CDA gaat voor sterke verenigingen en wil 

verenigingen ondersteunen. Daarom is het CDA voorstander 

van deskundigheidsbevordering van trainers om het plezier 

onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar te 

stimuleren. Tussen de 12 en 18 jaar stopt 60% van de 

jongeren met sporten. De belangrijkste reden daarvoor is 

dat ze het niet meer ‘leuk’ vinden. Dat is jammer voor de 

verenigingen, maar zeker ook jammer voor die jongeren 

zelf. Ook haken ‘speciale’ jongeren af doordat het 

verenigingskader handelingsverlegen is: hoe gaan ze met 

jongeren om die net iets anders/meer nodig hebben? Daarom 

wil het CDA verenigingen ondersteunen om het sporten in 

‘de brede zin van het woord ‘leuk’ te houden en trainers 

in staat te stellen zo goed mogelijk met verschillende 

doelgroepen om te gaan.  

1.11.6 In Kampen wordt ook veel op individueel niveau 

gesport. Zeker in Coronatijd heeft dit een grote vlucht 

genomen. We denken aan de wandelaars, de fietsers, 

skaters en hardlopers. Wij blijven dus investeren in een 

goede en veilige openbare ruimte met goede fietspaden, 

groene ruimte en speelruimte voor jongeren. Daarom wil 

het CDA investeren in een beweegvriendelijke openbare 

ruimte die samen met inwoners wordt ingericht. 

Wij willen evenementen voor en door de individuele 

sporten met een verbindend karakter stimuleren.  

1.11.7 Sporters in verenigingsverband hebben behoefte aan 

een goede accommodatie. Het CDA-Kampen vindt dat de 

gemeente eigenaar moet blijven van sportaccommodaties, 

zoals voetbalvelden, kleedkamers, etc. Wij maken ons 

sterk voor (waar mogelijk) multifunctionele 

sportaccommodaties, die ook een buurtfunctie kunnen 

vervullen in de wijk. Op deze manier kunnen ook sterke 

effectieve verbindingen worden gelegd tussen de sport en 

de overige (welzijns)activiteiten. 
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1.11.8 De zwembaden De Steur en Sonnenberch dragen bij 

aan de veiligheid van onze inwoners om te leren zwemmen. 

Elk kind moet in Kampen de mogelijkheid krijgen om te 

leren zwemmen. Wij willen derhalve de zwemlessen voor 

kinderen, waarvan de ouders zwemlessen niet kunnen 

betalen, blijven bekostigen via het Jeugdsportfonds. 

1.11.9 Vitaliteit van de senioren: samen sporten of 

bewegen voor 50 of 60-plusser. Het CDA is voorstander van 

het opstellen van een  “Old Stars-plan” voor allerlei 

takken van sport. Om op die manier ervoor te zorgen dat 

onze senioren en ouderen in beweging blijven. Een 

sprekend voorbeeld is de volgende. Ouderen in 

bejaardenhuis wonen komen niet in beweging, maar zitten 

dagelijks op hun stoel. Zodra zij echter in aanraking 

komen met peuters in de zaal, komen ze met die peuters 

wel in beweging.  

1.11.10 E-gaming is een van de snelst groeiende sporten 

van Nederland. Het CDA Kampen wil de opkomende 

populariteit van E-gaming benutten om jongeren te 

stimuleren tot bewegen. Daarbij willen wij wel altijd de 

samenwerking zoeken met verenigingen en 

buurtsportcoaches.  

1.11.11 Op basis van het bovenstaande gelden de volgende 

speerpunten.  

Het CDA Kampen is voor: 

- Een meerjarenplanning voor het  onderhoud van de 

accommodaties en sportvelden. Dat geeft helderheid 

naar de verenigingen.  

- Verdubbeling van de budgetten voor sportstimulering 

en het onderhoud van velden. 

- Het stimuleren van sporten voor inwoners met een 

beperking. Iedereen telt mee! 
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- Het voortzetten van de armoederegelingen 

(Jeugdsportfonds) om jongeren kennis te kunnen laten 

maken met sport.  

- Het inzetten van sport als middel in het kader van 

het gezondheidsbeleid, wijkgericht werken, onderwijs 

en zorg. 

- Het beter benutten van buurtsportcoaches bij 

sportstimulering bij verenigingen en in wijken. 

Het CDA Kampen is tegen: 

- Het privatiseren van sportaccommodaties die geschikt 

zijn voor multifunctioneel gebruik. Wij vinden de 

zorg voor multifunctionele sportaccommodaties een 

taak van de gemeente.  

 

1.12 Participatie en inburgering 

Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de 

nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijker 

rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de 

samenleving. We streven ernaar dat iedereen een 

(passende) baan heeft of een opleiding volgt. 

Vrouwelijke statushouders en oudkomers hebben vaak een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat 

wanneer een partner werk vindt, de begeleidingstrajecten 

van de andere partner kunnen doorgaan. 

We willen een laagdrempelige toegang naar kwalitatief en 

transparant taalaanbod voor inburgeraars waarborgen en 

onprofessionele (malafide) taalbureaus uitsluiten. 
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1.13 Inclusiviteit en anti-discriminatie 

Wij willen dat de gemeente als werkgever werkt aan een 

inclusieve organisatie. Dit betekent bewustwording 

creëren bij de eigen medewerkers en inclusief werken aan 

beleid. Sollicitanten met diverse (migratie)achtergronden 

of mensen met een mogelijke arbeidsbeperking moeten zich 

uitgenodigd voelen om te reageren op de vacature. Het 

voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor 

ons een belangrijk aandachtspunt. 

 

1.14 Participatiewet en andere sociale regelingen 

Bij de uitvoering van de Participatiewet en andere 

sociale regelingen moet de menselijke maat in acht 

genomen worden. Goede trouw van de aanvrager moet 

uitgangspunt zijn. Er moet niet bij de kleinste fout 

meteen het zwaarste middel (intrekking van de uitkering 

of voorziening) worden toegepast. Er moet meer gebruik 

worden gemaakt van de mogelijkheid eerst een waarschuwing 

te geven en toepassing te geven aan 

uitzonderingsmogelijkheden in bijzondere gevallen.  
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2.1 Wonen 

2.1.1 In Kampen is een groot tekort aan woningen. Voor 

het CDA is het woonbeleid gericht op versnelling van 

woningbouw en daarbij kwaliteit, duurzaamheid, 

flexibiliteit en maatwerk.  

Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van 

starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en 

eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte 

huur- of koopwoning. Ook is  aandacht nodig voor 

huisvesting van statushouders en daklozen.  

2.1.2 Jongeren kunnen gebruik maken van startersleningen. 

Gelet op de prijsontwikkeling op de woningmarkt moet de 

grens voor het aanvragen van startersleningen worden 

verhoogd.   

2.1.3 Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken 

moeten op korte termijn meer betaalbare woningen worden 

gebouwd.  

2.1.4 Wij zetten extra in op de bouw van 

levensloopbestendige woningen voor senioren.  

2.1.5 Met woningcorporaties maakt de gemeente gerichte 

prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit 

van het woningaanbod. We willen woningbouwcorporaties 

meer ruimte geven om met de bouw en de verduurzaming aan 

de slag te gaan. 

2.1.6 Er moet een oplossing komen voor de enorme 

hoeveelheid regels voor woningbouwinitiatieven. We 

omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe 

woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te 

ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit 

en het aantal woningen. 

Hoofdstuk 2: EEN STERKE SAMENLEVING 
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2.1.7 In onze gemeente met een bevolkingsgroei kiezen we 

voor bouwen voor de eigen behoefte in de kleine kernen. 

Hierbij hebben wij een voorkeur voor gezamenlijke 

ontwikkeling van kleinschalige projecten, zoals 

collectief particulier opdrachtgeverschap. Ondersteuning 

vanuit de gemeente is daarbij gewenst.  

Kopers van nieuwe woningen in de kernen moeten een 

sociale en/of economische binding hebben met de woonplek. 

Dit wordt onderdeel van de verkoopvoorwaarden van nieuwe 

woningen. Ook moet daarbij een antispeculatiebeding van 

drie jaar worden opgenomen. 

2.1.8 Een antispeculatiebeding en de eis van eigen 

bewoning moet worden opgenomen in de verkoopvoorwaarden 

van grond voor woningbouw in de gehele gemeente. 

2.1.9 Het CDA is voorstander van woningbouw in Reeve. 

2.1.10 Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel 

omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van wonen 

en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de 

directe woonomgeving vindt het CDA vanzelfsprekend. 

Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele 

bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de 

opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd. 

2.1.11 Op bouwaanvragen voor woningen moet snel en 

adequaat worden beslist vanuit een positieve grondhouding 

(ja, mits, en niet nee, tenzij). 

 

2.2 Ontmoeten 

2.2.1 De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan het bevorderen van contacten tussen inwoners: 

daarom zoeken we actief naar goede, laagdrempelige  

ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig. 

Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke 

(multifunctionele) ruimten/binnentuinen waar mensen  
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elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke 

buurthuis of het bibliotheekfiliaal; het kunnen ook 

kerken, kringloopwinkels, koffiecorners van supermarkten 

of kantines van sportverenigingen zijn. 

2.2.2 Het CDA is voorstander van dorpsbudgetten. Voor 

wijkverbinders is hier een taak weggelegd.  

 

2.3 Veilige, schone en plezierige wijken 

2.3.1 Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij zetten 

wij in op een daadkrachtige aanpak van het 

wijkveiligheidsplan voor de binnenstad. Verder stimuleren 

we bewoners actief te zijn in de buurt en we verhogen de 

mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid 

te dragen. 

We hebben aandacht voor de oorzaken van 

onveiligheidsgevoel en pakken deze zo mogelijk samen met 

bewoners aan. In voorkomende gevallen wordt ingezet op 

handhaving.  

Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en 

leefbaarheid. Initiatieven zoals WhatsApp-groepen in de 

buurt en buurtouders die jongeren aanspreken, stimuleren 

we. 

2.3.2 Afgelopen jaren stijgt het aantal buurtruzies en 

met het vele thuiswerken door coronamaatregelen ontstaan 

soms ergernissen tussen buren. Wij zetten samen met 

woningcorporaties in op wijkcoördinatoren en 

buurtbemiddeling in plaats van escalatie en de gang naar 

de rechter. 
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2.4 Flexibel en circulair bouwen 

2.4.1 Voor de lange termijn kiezen wij voor meer flexibel 

bouwen. Dit houdt in dat steeds meer woningen en andere 

gebouwen aanpasbaar zijn in geval hun bestemming 

verandert. Wonen boven winkels of in winkels (als die 

niet meer als zodanig worden gebruikt) moet mogelijk 

worden gemaakt.  

2.4.2 Procedures voor bouwen duren vaak lang en zijn 

ingewikkeld. Het CDA Kampen ziet de komst van de 

Omgevingswet als een kans om procedures voor aanvragen en 

initiatieven gemakkelijker en sneller op te pakken. Dit 

kan de gemeente doen door het vaststellen van 

bestemmingsplannen efficiënter in te richten, meer 

maatwerk te geven in plaats van afvinklijstjes, meer 

ruimte te geven aan bouwtechnische innovaties en minder 

angst voor jurisprudentie. 

2.4.3 Veranderingen in de woonomgeving gaan de 

buurtbewoners aan. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend 

dat bewoners worden betrokken bij bouwinitiatieven in hun 

woonbuurt. 

2.4.4 Het CDA wil demontage en hergebruik van materialen 

stimuleren en sloop verminderen. Door circulair bouwen en 

het werken met uitneembare onderdelen aan te moedigen 

slaan we drie vliegen in één klap. We maken woningen van 

duurzaam materiaal, die relatief snel kunnen worden 

gebouwd/gedemonteerd, en die geschikt zijn voor alle 

levensfasen. 

 

2.5 Kwaliteit van de woonomgeving 

2.5.1 Het CDA vindt groene ruimtes belangrijk. Het houdt 

de stad koel in de zomer, gaat wateroverlast tegen in de 

winter en zorgt voor versterking van de biodiversiteit.  
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Door als gemeente het groen ecologisch te onderhouden en 

chemische middelen te verbieden geven we het goede 

voorbeeld. 

2.5.2 De gemeente Kampen moeten ‘waterslim’ worden zodat 

we de pieken in regenval en droogte beter aankunnen. Het 

CDA wil groene daken, het afkoppelen van hemelwater op 

het riool en energiebesparende maatregelen stimuleren. 

Europese en nationale subsidieregelingen moeten hiervoor 

meer worden ingezet.  

2.5.3 Ten aanzien van plaatsing windmolens en 

zonnecollectoren vindt het CDA het essentieel dat er 

lokaal voldoende draagvlak is, voordat plannen worden 

uitgevoerd. 

2.5.4 Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau 

van groenonderhoud communiceert met omwonenden. Wij 

willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun 

buurt. Willen mensen hoogwaardig groen in hun buurt, dan 

vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud 

van dit groen. Ze kunnen snippergroen van de gemeente 

adopteren. De gemeente faciliteert de bewoners waar nodig 

met materialen en kennis, en organiseert hiertoe een vast 

aanspreekpunt. 

2.5.5 De gemeente blijft erop toezien dat de openbare 

ruimte niet vervuilt en verloedert. Regelmatig snoeien en 

maaien is van belang. Iedereen moet op een veilige manier 

op pad kunnen. De openbare ruimte moet veilig zijn door 

bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting.  

2.5.6 De gemeente blijft erop toezien dat openbare 

ruimten en gebouwen goed toegankelijk zijn, hindernissen 

worden gesignaleerd en verholpen. 
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2.6 Recreatie en toerisme 

2.6.1 We zijn trots op onze prachtige historische 

Hanzestad met haar vele monumenten en levendige 

binnenstad gelegen aan de IJssel. De kwaliteiten van onze 

stad willen we maximaal beleefbaar maken, voor zowel onze 

eigen inwoners als de bezoekers van Kampen. We zetten in 

op een toegankelijke en gastvrije Hanzestad. We hebben 

aandacht voor de monumenten en de aantrekkingskracht van 

de binnenstad. Waar nodig besteden we aandacht aan 

restauratie van de gemeentelijke monumenten en aan het 

aantrekkelijker maken van de binnenstad voor bezoekers. 

Voor monumenten die niet ons eigendom zijn, zetten we in 

op lobby voor restauratiemiddelen.  

2.6.2 De Kogge is onderdeel van ons erfgoed. De Kogge 

komt in Kampen. Als het aan het CDA ligt, wordt de Kogge 

gekoppeld aan een Hanze beleefmuseum. Zo wordt de Kogge 

niet alleen een object om te bekijken in een vitrine, 

maar is er daarbij plek om het rijke Hanze verleden van 

de stad te vertellen. Met dit Hanze beleefmuseum zetten 

we Kampen prominenter op de kaart voor recreanten en 

toeristen. Het beleefmuseum moet een echte wow-factor 

krijgen/echt onderscheidend zijn. Denk aan Corpus: de 

Hanzetijd moet je (letterlijk) kunnen zien en voelen.  De 

mogelijkheden voor cofinanciering en sponsoring moeten 

worden onderzocht, waarbij cofinanciering door provincie, 

Rijk en/of Europa een voorwaarde is.  

2.6.3 Mensen die Kampen willen bezoeken moeten digitaal 

goed de weg weten. Via een website staan de mogelijkheden 

wat er te doen is in Kampen. Er moeten arrangementen 

komen voor Kampen. Op deze manier willen we toeristen 

langer vast houden. Prachtige ligging van Kampen tussen 

enerzijds de Kop van Overijssel met Weerribben-Wieden en 

anderzijds de IJssel en de Hanzesteden moeten meer worden 

benut. Wij blijven ons inzetten voor het behoud van de 

Leader-gelden en de bereikbaarheid van het buitengebied 

ook via het water.  
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Met Europarcs maken we afspraken om de mensen vanuit het 

park naar de stad te krijgen. Om parkeerproblemen te 

voorkomen wordt ingezet op elektrische fietsverhuur op 

het park. Ook kan gedacht worden aan arrangementen met 

stadsgids en aandacht voor gezinnen die een dagje of 

weekend in Kampen zijn.  

2.6.4 Voor bezoekers zetten we nog meer in op een 

gastvrij en hartelijk Kampen. Bij de invalswegen aangeven 

waar het gratis parkeren is, en op die plekken de 

plattegrond van Kampen met afstanden naar alles, dan zie 

je hoe vlak bij het is. Bij de parkeerautomaten ook een 

kaartje waar het gratis parkeren is in Kampen en hoe ver 

(dichtbij dus) dat hier vandaan is. Nu verblijven 

dagjesmensen maximaal drie uur, want dan is de maximale 

parkeertijd in de binnenstad voorbij.  

2.6.5 Beloon mensen die zich bewijsbaar inzetten voor hun 

stad! Dat nodigt uit voor anderen om hetzelfde te doen. 

Dat kan van een gratis kopje koffie omdat je je fiets 

netjes hebt neergezet tot een vrijwilligersvergoeding 

voor iemand die een evenement heeft laten ontstaan. Stop 

met de nadruk op handhaving. Leg de nadruk op beloning 

voor goede zaken. Gebruik handhaving niet als beleid maar 

als hekkensluiter. De mensen die op straat handhaven zijn 

de gastheren en gastvrouwen van de binnenstad. Het zou zo 

mooi zijn als dat de uitgangspositie van deze baan zou 

zijn. Vriendelijkheid, behulpzaam, complimenten geven, en 

oké, dan ook handhaven.  

2.6.6 Kampen dankt zijn oorsprong aan de ligging aan de 

IJssel. De verbinding met het water is belangrijk. Het 

CDA is voor verdere stimulering van het aspect Waterstad. 

Daarbij valt te denken aan onderzoek naar voldoende 

voorzieningen voor watersporttoerist. Het stadsfront 

wordt mede bepaald door de schepen van de Bruine Vloot. 

We zetten in op het behoud van de Bruine Vloot en de 

Oostzeevloot aan de IJsselkade. Met de aanleg van het 

Reevediep zijn er meer vaarroutes bijgekomen. Denk aan  
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een ‘rondje Kampen’ of een middag Kampen-Elburg. Voor 

deze dagjesmensen en weekendgasten moet voldoende plek 

zijn in de havens in de stad: de Buitenhavens en de 

Bovenhaven. Het CDA gaat zich actief inzetten voor meer 

aanmeerplekken voor passsanten in de nabijheid van de 

binnenstad voor bezoekers vanaf het water vanuit het dorp 

Reeve, Europarcs of van elders.  

Wij vinden het belangrijk dat er gratis 

recreatiemogelijkheden zijn. Het CDA Kampen zet zich 

ervoor in om bij het Reevediep alsnog een strandje te 

realiseren, met de mogelijkheid voor kleinschalige, 

seizoensgebonden horeca.  

2.6.7 Wij wonen en werken niet alleen in Kampen, maar 

ontspannen en recreëren ook in onze prachtige gemeente. 

Wij genieten van de schoonheid van de stad en de 

prachtige kernen in ons buitengebied. Onze gemeente is 

ook aantrekkelijk voor toeristen uit eigen land en 

buitenland.  

Evenementen dragen bij aan het versterken van het 

toeristisch karakter van onze gemeente. Het zet Kampen op 

de kaart! Tevens zorgen evenementen voor ontspanning en 

ontmoeting tussen onze inwoners. Koningsdag (zowel in 

Kampen als in IJsselmuiden), Kerst in Oud kampen, het 

Zoddefestival, Sail Kampen en Full Color festival zijn 

enkele voorbeelden van goed bezochte evenementen.  

Het CDA Kampen koestert deze evenementen, maar ziet graag 

dat meer evenementen in onze gemeente mogelijk gemaakt 

worden. Het nieuwe terrein naast het zwembad De Steur 

leent zich bijvoorbeeld bij uitstek voor dergelijke 

activiteiten. Ook in de kernen moeten evenementen 

mogelijk gemaakt worden. Het CDA wil dat de gemeente een 

evenemententerrein in IJsselmuiden realiseert dan wel 

realisatie mogelijk maakt. De stad en het buitengebied 

kunnen elkaar hierin versterken.  
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Het CDA Kampen is voorstander van het promoten  en 

faciliteren van een goed en gevarieerd aanbod van 

evenementen voor jong en oud. Juist in een divers aanbod, 

voor elk wat wils, zien wij nog (groei)mogelijkheden.  

 

2.7 Investeren in goede bereikbaarheid 

2.7.1 Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te 

participeren in de samenleving en draagt bij aan 

verbetering van de leefomgeving. Onveilige 

verkeerssituaties moeten worden weggenomen en/of 

voorkomen. Het CDA is voor verdubbeling van de N50 en wil 

dat burgemeester en wethouders daarop een actieve 

lobbystrategie voeren.  

2.7.2 Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, 

schoon en gezond vervoermiddel. Wij kiezen voor een 

veilig fietsnetwerk met een goede verlichting. Wij zetten 

in op de realisering van fietssnelwegen.  

2.7.3 Op openbaar terrein moeten meer oplaadpalen voor 

elektrische auto’s komen.  

2.7.4 Goede bereikbaarheid van kleine kernen, buurten, 

voorzieningen en bedrijventerreinen in landelijke 

gebieden is een groot goed. Voor deze plekken zetten wij 

ons samen met de  provincie in voor goede concessies voor 

het openbaar vervoer. 

2.7.5 Lokale investeringen van inwoners en bedrijven in 

glasvezel, schone energie of de economie kunnen nieuwe 

kansen bieden.  

Het CDA wil dat alle inwoners en bedrijven de 

mogelijkheid hebben om optimaal gebruik te maken van alle 

digitale diensten. Een glasvezelnetwerk biedt hiervoor 

een oplossing. Wij willen daarom een glasvezelnetwerk tot 

in alle uithoeken van de gemeente. Ontwikkelaars mogen 

pas aanleggen als zij ook in onrendabele (buiten)gebieden  
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willen investeren. Dit netwerk moet open zijn waarop alle 

providers in Nederland hun diensten kunnen aanbieden.  

2.7.6 Wij zijn voor duurzame innovaties bij de aanleg van 

wegen. Denk hierbij aan laadinfrastructuur voor 

elektrische voertuigen, aan gras-parkeren, maar ook aan 

specifieke projecten, zoals projecten met circulair 

asfalt.  

  

2.8 Sterk en vitaal verenigingsleven 

2.8.1 Wij maken ons sterk voor een vitaal 

verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers 

zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en 

oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, 

en verantwoordelijkheid te nemen. 

2.8.2 Het CDA wil voor verenigingen dat regels en 

vergunningen worden verminderd. Geeft verenigingen en 

clubs meer ruimte voor initiatief. Het is goed als zij 

voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen waar 

mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met 

een melding. 

Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij 

voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd 

hoeven te worden). Verstrekken van kleine subsidies 

(bijvoorbeeld onder €5000) krijgen een lichte 

verantwoordingsplicht. Dus zonder uitgebreide 

administratie en regels. 

Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het 

verlengde liggen van alledaagse activiteiten, zoals bij 

een concert of tentoonstelling in een kerk, willen wij 

soepel omgaan met evenementenvergunningen. Een 

meldingsplicht moet voldoende zijn. 
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2.8.3 Het CDA wil dat voor verenigingsgebouwen het lage 

OZB-tarief gaat gelden. 

2.8.4 Daar waar voorzieningen onder druk staan worden 

deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. Zo 

kunnen voorzieningen langer behouden blijven. Scholen, 

zorginstellingen en verenigingen maken bijvoorbeeld 

gebruik van hetzelfde gebouw. 

 

2.9 Cultureel erfgoed  

Wij tonen respect voor onze waarden en ons cultureel, 

religieus, agrarisch en historisch erfgoed, voor 

dialecten en streektalen, en feesten van 

gemeenschappelijkheid, zoals Kerst en carnaval. 

Wij willen dat er een toekomstvisie komt van ons 

cultureel- en religieus erfgoed. Een door het Rijk 

gemaakte inschatting laat zien dat er de komende jaren 

tussen 30 en 80% van alle Nederlandse kerken leeg kan 

komen te staan. Om ons erfgoed voor de komende generaties 

bewaard en toegankelijk te houden willen we hiermee het 

keuzeproces van de eigenaars stimuleren en ondersteunen. 

We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en 

beeldbepalende monumenten. Behalve grotere restauraties 

ondersteunt de gemeente ook kleiner, maar even waardevol 

cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door het 

verstrekken van kleine kredieten aan particulieren. 

 

2.10 Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk 

2.10.1 Kampen kent vijf grote cultuurorganisaties: de 

Bibliotheek, het Stadsarchief, het Stedelijk Museum, de 

Stadsgehoorzaal en Quintus. Deze organisaties werken 

samen aan de culturele infrastructuur van Kampen onder de 

naam “SAMBIQ” en zijn de motor van een samenhangend en  
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divers cultureel programma . Deze instellingen 

faciliteren ook scholen en verenigingen in Kampen. Dit is 

van belang voor onze inwoners, maar kan ook een 

wezenlijke bijdrage leveren aan het verder versterken van 

het toeristisch karakter van onze stad. Dit moet worden 

vastgelegd in prestatiecontracten. De gemeente 

faciliteert de samenwerking tussen verenigingen, SAMBIQ  

en onderwijsinstellingen om een gevarieerd cultuuraanbod 

te verzorgen voor jong en oud. 

2.10.2 Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich 

kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele 

vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en 

cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er 

laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van 

(amateur)kunst zijn en dat deze voorzieningen financieel 

worden ondersteund door de gemeente. Het CDA Kampen is 

tegen verdere bezuinigingen op het Stedelijk Museum, 

Quintus, Stadsgehoorzaal, bibliotheek en stadsarchief. 

Een goede lokale culturele infrastructuur vinden wij erg 

belangrijk.  

2.10.3 Wij omarmen het verenigingsleven en dus ook de 

amateurkunstverenigingen. Een verdere herijking  van het 

huidige subsidiebeleid vinden wij een goede zaak. Op die 

manier wordt bezien of de subsidie op de juiste wijze 

wordt ingezet. Organisaties ontvangen jaarlijks een vast 

bedrag, eventueel aangevuld met een bedrag voor 

activiteiten. Dit voorkomt bij kleine subsidies veel 

papierwerk en zorgt voor minder administratieve lasten 

voor kleine verenigingen. De mogelijkheid moet aanwezig 

zijn om bij incidentele evenementen een beperkt 

subsidiebedrag  ter beschikking te stellen zonder dat aan 

veel formaliteiten hoeft te worden voldaan.  

Amateurkunstverenigingen kunnen ook een rol spelen in het 

opzetten van (incidentele) evenementen. Wij zijn 

voorstander van het faciliteren van deze initiatieven 

door de gemeente.  
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2.10.4 De gevolgen van corona voor de cultuursector zijn 

groot. We willen lokale kunst- en cultuurgezelschappen zo 

snel mogelijk op verantwoorde wijze weer verantwoord hun 

gang laten gaan. Naast de door hen verzorgde lessen, 

repetities en bijeenkomsten dragen deze activiteiten ook 

bij het gemeenschapsgevoel en het verminderen van 

eenzaamheid. Wij willen daarom een steunpakket cultuur. 

Het CDA wil amateurverenigingen en (private) 

cultuureducatieve organisaties faciliteren door te korten 

op huurlasten van les- en repetitieruimtes. Omdat 

huurkorting niet zoals subsidies tot inkomsten wordt 

gerekend is aftrek van de NOW-steun niet aan de orde. Met 

dit steunpakket cultuur in de gemeente kan een 

tegemoetkoming of overbrugging worden verzorgd om 

omzetschade bij ZZP’ers en culturele instellingen te 

dekken.  

Het uitschrijven van opdrachten en prijsvragen voor 

realisatie van kunstwerken aan lokale kunstenaars biedt 

een goede mogelijkheid om hen te ondersteunen en te laten 

bloeien. 

2.10.5 Het CDA wil dat bijstandsgezinnen en gezinnen op 

de armoedegrens ook deel kunnen nemen aan culturele en 

sportactiviteiten. We willen hun deelname stimuleren door 

continuering van het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds 

en de Meedoenbon en we willen in overleg met het 

verenigingsleven bezien wat verder kan bijdragen, een en 

ander te faciliteren uit het armoedebeleid van de 

gemeente.  

2.10.6 Het CDA Kampen wil het  aanbod van 

(amateurkunst)verenigingen voor de leeftijd van 12 tot 18 

jaar stimuleren. Te denken valt aan o.a. E-sports: Een 

voor de jeugd interessante combinatie van gaming en 

sports. Bestaande verenigingen kunnen hierbij worden 

betrokken.  
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2.11 Verbeteren leesvaardigheid  

We pakken het probleem van laaggeletterdheid aan door 

onze communicatie erop aan te passen. Taalcoaches vanuit 

de openbare bibliotheken zijn van groot belang en moeten 

worden gehandhaafd. 

Het lees- en schrijfniveau van Nederlandse jongeren 

daalt. In Nederland is bij een kwart van de leerlingen de 

leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in 

de samenleving. Het CDA wil dat bibliotheken en 

onderwijsinstellingen meer middelen krijgen om de 

vaardigheden op dit gebied te stimuleren en op peil te 

brengen.  

De bibliotheek is een kennisvoorziening die niet alleen 

voor jongeren, maar voor iedereen zo toegankelijk 

mogelijk moet blijven en daarbij met haar tijd meegaat. 

Wij zien de bibliotheek als ontmoetingsplek waar mensen 

van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te doen 

en de kans krijgen al het moois te ontdekken dat 

literatuur, kunst en wetenschap ons te bieden hebben. 

 

2.12 Vrijwilligers 

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de 

leefbaarheid. De gemeente kan veel doen om het 

vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker te 

maken. Dit kan door bijvoorbeeld de  regels voor 

onkostenvergoedingen (met name voor bijstandsontvangers)  

te versoepelen, de administratieve lasten te verminderen 

en trage procedures te voorkomen. Vanuit de gemeente is 

er een contactpersoon voor iedere 

vrijwilligersorganisatie.  
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2.13 Internationale samenwerking 

De bestaande stedenbanden worden bestendigd. De invulling 

wordt met name verzorgd door vrijwilligers. Uitwisseling 

kan wederzijdse verrijking opleveren op verschillende 

terreinen, waaronder cultuur en sport. 
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3.1 Eerlijke economie 

3.1.1 Kampen speelt een actieve rol in de regio Zwolle en 

dat moet zo blijven. Bijvoorbeeld in  de samenwerking van 

Port of Zwolle. Kampen heeft een aantrekkelijke ligging 

voor bedrijven met een landinwaarts gelegen zeehaven. Het 

ligt aan de N50. De grondprijzen zijn aantrekkelijk en er 

heerst een goede mentaliteit, er wordt hard gewerkt en 

ondernemers gunnen elkaar iets.  

Er moet worden gewerkt aan een nieuwe ruimtelijke visie 

waarin bedrijvigheid, onderwijs en wonen aan elkaar 

gekoppeld worden. In deze visie moeten ook 

evaluatiemomenten worden opgenomen. Momenten waarin we 

samen met de stad kunnen bekijken waar we nu staan als 

Kampen en wat er nodig is om die langetermijnvisie waar 

te kunnen maken. De visie moet dus dynamisch zijn. Wij 

verwachten van de gemeente dat zij deskundig, adequaat en 

anticiperend optreedt. Input van het CDA voor die visie 

is dat we hierin de samenwerking moeten zoeken met 

regiogemeenten, in het bijzonder Zwolle. In dit gebied 

moet er een goede balans zijn tussen het aantal inwoners 

en het aantal arbeidsplaatsen. Kampen moet een plek zijn 

waar je heerlijk kunt wonen, maar ook kunt werken!  

Tevens vinden wij dat - zeker nu bijna alle 

bedrijfskavels zijn verkocht - het onderzoekstraject naar 

bedrijventerreinen voortvarend moet worden vervolgd. Wat 

het CDA betreft staan daarin drie zaken centraal. Ten 

eerste: stel de bedrijfstakken waarin Kampen van oudsher 

excelleert centraal: logistiek (over weg en water), 

landbouw en bouw. Ten tweede: geef groeiruimte aan onze 

eigen bedrijven. Hiervoor is revitalisering van bestaande 

en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen nodig. Doe dit 

samen met buurgemeenten! Ten derde: economische groei  

Hoofdstuk 3: EEN EERLIJKE EN DUURZAME ECONOMIE 
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moet hand in hand gaan met de transities op het gebied 

van duurzaamheid, circulariteit en energie. 

In dat licht is het CDA voor een tweede Zuiderzeehaven, 

waarin meer energie wordt opgewekt dan verbruikt en die 

een bijdrage levert aan de circulaire transitie. Havens 

kennen zowel in goede als slechte tijden voldoende 

economische activiteit. Bovendien is transport over water 

vaak veel duurzamer dan over de weg. Het CDA wil de 

impact van een haven ook vooral in regionaal verband 

zien: een haven heeft economische impact op de gehele 

regio. Daarom zien wij zowel de lusten als de lasten van 

een nieuwe haven als een regionale opgave. 

Als er voldoende vraag is naar natte industriegrond, moet 

er een tweede Zuiderzeehaven komen, waarbij duurzaamheid 

en circulair ondernemen het uitgangspunt is.  

3.1.2 We willen één aanspreekpunt (één 

dossierbehandelaar) voor ondernemers, dat 

verantwoordelijk is voor het traject van 

vergunningsaanvragen, maar ook voor kansen en vragen. Een 

ondernemer hoeft dus niet meer te 'zoeken' naar de juiste 

ambtenaar bij het juiste loket. De gemeente onderhoudt 

regelmatig contact met de verschillende 

ondernemersverenigingen.  

Zo nodig helpt de gemeente bedrijven, in aanvulling op 

provinciale regelingen.    

3.1.3 Het CDA Kampen stelt voor dat de relevante 

betrokkenen uit de gemeentelijke organisatie op 

werkbezoek gaan bij de gemeenten Raalte en Rijssen-Holten 

om daar kennis en ervaringen op te doen hoe zij tot sterk 

verbeterde en goede prestaties zijn gekomen in de 

gemeentelijke dienstverlening naar MKB-ondernemers. 

3.1.4 We willen geen hogere lokale belastingen voor 

ondernemers. Behalve als in samenspraak met de 

ondernemers is afgesproken om de inkomsten te gebruiken  
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voor verbeteringen van het ondernemersklimaat. Voor 

betalingen door de gemeente aan ondernemers willen we dat 

betalen binnen dertig dagen de norm blijft. 

3.1.5 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 en meer 

ruimte voor experimenten in het op te stellen 

omgevingsplan.  

3.1.6 Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed 

bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting naar de 

snelweg en goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij 

aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen.  

3.1.7 Wij willen een goede samenwerking tussen bedrijven 

stimuleren en mee-investeren in een goede lobby in de 

regio. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en 

bedrijven voor onze bedrijventerreinen.  

3.1.8 Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn 

voor groei, zodat de vitaliteit van buurten, wijken en 

dorpen behouden blijft.  

3.1.9 Het CDA hecht groot belang aan familiebedrijven. 

Familiebedrijven leveren op lokaal niveau een grote 

bijdrage aan de leefbaarheid van Kampen en haar dorpen. 

Als werkgever, maar bijvoorbeeld ook als sponsor van het 

verenigingsleven of door zich in te zetten voor een 

stichting of goed doel. Daarom wil het CDA Kampen in het 

economisch beleid meer aandacht hebben voor 

familiebedrijven en hun bijzondere positie, juist vanwege 

hun maatschappelijke meerwaarde en lokale worteling. 

Bijvoorbeeld door te investeren in de relatie met 

familiebedrijven en hen te helpen hun onderlinge netwerk 

te versterken. Ook de dienstverlening van onze gemeente 

richting ondernemers dient afgestemd te worden op de 

behoeftes van familiebedrijven. 
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3.1.10 We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen 

om energieneutraal te worden. We willen dat de gemeente 

meefinanciert in onderzoeken zoals energiescans en 

haalbaarheidsstudies. Zo willen we dat met het 

bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties 

afspraken gemaakt worden op het gebied van 

duurzaamheidsmaatregelen,  investeringen in opleidingen 

ter bevordering van toekomstig personeel, aanstellen van 

mensen met een beperking, een minimaal aantal stage- en 

leerplekken en investeringen in innovatie. 

 

3.2 Binnenstad en winkelstraten 

3.2.1 De laatste jaren is het winkelen veranderd. Om de 

binnenstad aantrekkelijk te houden stimuleren we een mix 

van winkels, horeca en wonen. Daar waar mogelijk zetten 

we in op het clusteren van functies  en het concentreren 

van winkels en horeca.  Het CDA Kampen is trots op de 

samenwerking die er onderling is bij alle partijen in de 

binnenstad. Onder andere samen met de provincie 

Overijssel is afgelopen periode ingezet op 

‘stadsarrangementen’. Samen maken we Kampen.  

Het CDA Kampen blijft inzetten op een hartelijke en 

economisch goed lopende binnenstad. De Binnenstad van 

Kampen is tevens een van de grotere ‘wijken’ binnen onze 

gemeente waar veel mensen wonen. We vinden de balans 

tussen reuring en rust erg belangrijk. Dit betekent dat 

we de huidige openingsmogelijkheden op de zondagen zo 

willen houden. De aantrekkelijkheid van de binnenstad 

willen wij behouden en vergroten. Dit doen wij door de 

binnenstad schoon te houden en te vergroenen. 

Onderhoudsniveau in de gemeente moet omhoog, bijvoorbeeld 

vaker reinigen en leeghalen prullenbakken in binnenstad.  

3.2.2 We willen dat de gemeente de regie pakt op thema’s 

als leegstand, aantrekkelijke groene en schone openbare  
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ruimte en veiligheid. Oplossingen worden in samenspraak 

met lokale ondernemers bedacht. 

We willen dat leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of 

overheidspanden worden gebruikt om startende en kleine 

ondernemers te huisvesten, en dit samen met banken en 

lokale vastgoedeigenaren te realiseren. We willen 

bekijken of een verhuispremie voor bedrijven helpt om het 

verplaatsen en concentreren van winkels aan te moedigen. 

3.2.3 We vinden dat er terughoudend omgegaan moet worden 

met het realiseren van grootschalige detailhandel aan de 

rand van steden en dorpen. Dit om het leegzuigen van 

stads- en dorpscentra te voorkomen. 

 

3.3 Werkgelegenheid 

3.3.1 Wij zetten in op duurzaam werk; tijdelijke 

arbeidsplaatsen moeten zo mogelijk perspectief bieden op 

een vervolg. Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom 

zetten wij maximaal in op het voorkomen van werkloosheid. 

Mensen die in de bijstand zitten, helpen we zo mogelijk 

met een lokale basisbaan. Dit is een parttime baan die 

meer opbrengt dan de bijstandsuitkering en gericht moet 

zijn op het doorstromen naar een volwaardige baan. 

3.3.2 Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 jaar, 

die structureel meerdere dagen per week vrijwilligerswerk 

doen of mantelzorger zijn, geven wij een vrijstelling van 

de sollicitatieplicht.  

 

3.4 Parkeren binnenstad  

Het centrum is een economisch centrum en kan niet bestaan 

of onderhouden worden zonder levendige economie. Daar 

horen transport en bereikbaarheid simpelweg bij. En het 

komt het economisch vestigingsklimaat en het toerisme ten  
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goede. Ook is parkeren belangrijk voor de bewoners en 

bezoekers van de binnenstad. Daarnaast is vergroenen van 

de binnenstad ook een uitgangspunt. Parkeergelegenheid en 

vergroening moeten in balans zijn. 

 

3.5 Arbeidsmigranten 

Het begint bij het zicht hebben op arbeidsmigranten in 

onze gemeente. Daarom willen wij de registratie van 

arbeidsmigranten in het BRP aanscherpen. 

De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en 

veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij 

werkgevers en de uitzendbranche, maar ook bij de 

gemeente.  

Het CDA wil bezien of het opnemen van een keurmerk voor 

huisvesting (SNF of AKF keurmerk) in de APV de gemeente 

meer grip geeft op de kwaliteit van huisvesting voor 

arbeidsmigranten en de mogelijkheid tot handhaving 

daarop. We werken actief mee aan initiatieven om de 

veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen. 

We gaan handhaven op het aantal arbeidsmigranten in 

eengezinswoningen. We willen huisvesting op het terrein 

van de werkgever in het buitengebied of op 

bedrijventerreinen mogelijk maken onder voorwaarden voor 

onder meer veiligheid en leefbaarheid. We willen dat om 

passende (tijdelijke) woonruimte te ontwikkelen in 

gesprek wordt gegaan met werkgevers en 

uitzendorganisaties. Bij concrete mogelijkheden worden 

omwonenden in een vroeg stadium geïnformeerd en 

geraadpleegd. 

Wij zorgen dat arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn 

van beschikbare taalcursussen, publieke voorzieningen en 

belangrijke regels die in Nederland gelden. We zetten 

projecten op om het contact tussen arbeidsmigranten en 

lokale inwoners te stimuleren. 
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3.6 Leren en werken 

3.6.1 Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats 

tijdens hun opleiding. Een stageperiode is niet alleen 

belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en 

competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te 

studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. 

Veel jongeren ondervinden stress omdat het aanbod van 

overheid en bedrijfsleven ontoereikend is, in het ergste 

geval staken zij om deze reden hun studie. Met als 

resultaat een studieschuld en geen diploma.  

Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) 

opgeleide medewerkers. Het CDA juicht daarom het 

beschikbaar stellen van werkervaringsplekken of 

traineeships door organisaties binnen de Regio Zwolle 

toe, zodat jongeren tegen betaling kunnen leren en 

werken. Dit is niet alleen in het belang van de jongere, 

maar ook in het belang van onze regionale economie. 

We willen daarom dat de samenwerking tussen regionale 

opleidingscentra en het bedrijfsleven verbetert om 

jongeren aan een stage- of werkervaringsplek te helpen en 

opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de specifieke 

werkgelegenheid in de regio. Extra middelen uit het 

Ontwikkelfonds Regio Zwolle moeten worden benut. 

3.6.2 De maatschappelijke stage is voor scholen niet 

verplicht. We willen dat scholen gestimuleerd worden om 

scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke 

organisaties. Zo willen we dat jongeren ervaring opdoen 

in een bijdrage te leveren aan de samenleving en het 

werken in een (vrijwilligers)organisatie. 
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3.7 Agrarische sector 

3.7.1 De gemeente Kampen beschikt over een uniek 

agrarisch gebied: Mastenbroek, Kamperveen, de 

Koekoekspolder en de Kampereilanden (Kampereiland, 

Mandjeswaard, Melmer). Deze gebieden liggen grotendeels  

in Nationaal Landschap IJsseldelta, ieder gebied met zijn 

eigen kernkwaliteiten. 

3.7.2 Land- en tuinbouw zijn de economische dragers van 

het buitengebied. Het zijn innovatieve sectoren. Met name 

de Koekoekspolder met zijn glastuinbouw ontwikkelt zich 

sterk en biedt veel werkgelegenheid. Tegelijkertijd tijd 

vraagt huisvesting voor medewerkers de nodige aandacht. 

De komende jaren is ontwikkelruimte noodzakelijk. De 

nodige ontwikkelruimte voor land- en tuinbouw komt mede 

door de RES onder spanning te staan. We zullen zuinig 

moeten omspringen met onze goede landbouwgronden en bij 

duurzaamheidsontwikkelingen moeten we hier rekening mee 

houden.  

3.7.3 De infrastructuur in het buitengebied behoeft de 

nodige aandacht. De wegen in met name de Koekoekspolder 

en op de Kampereilanden voldoen niet meer aan de huidige 

eisen voor gebruik door groot materieel en vrachtwagens. 

Ook het passeren van de IJssel is voor landbouwverkeer en 

met name voor loon- en grondverzetbedrijven een handicap. 

De Stadsbrug is verboden voor landbouwverkeer en de 

Molenbrug levert te veel vertragingen op. 

3.7.4 Wat betreft de pachtsituatie op de Kampereilanden 

staan de huidige pachtregels de sociaal-economische en 

duurzame ontwikkelingen in de weg. Verbreding van het 

pachtbeleid naar erfpacht (zoals voorgesteld in de 

Beleidsvisie van 2019) is urgent. De grondmobiliteit moet 

omhoog en de nadelen van de pachtafhankelijkheid moeten 

worden ondervangen. De rentmeester moet ruimte worden 

geboden om de uitwerking van de voorgenomen maatregelen 

voortvarend ter hand te nemen. Uitvoering van de  
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Beleidsvisie moet gericht zijn op een duurzaam 

toekomstperspectief, voor een gezonde economie en met oog 

voor sociale kwaliteit. Duurzaam, leefbaar en een vitaal 

platteland zijn de uitgangspunten die passen bij het CDA 

(rentmeesterschap). Dit willen we als CDA Kampen bereiken 

door de komende periode in te zetten op: 

-verbinding stad en platteland versterken, kleinschalige 

boerderij recreatie en educatie volop kansen bieden; 

-maatwerk om agrarische bedrijven duurzamer en economisch 

gezonder te maken; 

-ruimte geven aan nevenactiviteiten; 

-kringlooplandbouw en biologische land- en tuinbouw met 

bijbehorende extensivering waar mogelijk ruimte bieden; 

-korte keten stimuleren door promotie van 

streekproducten; 

-uitbreidingsruimte onderzoeken voor de glastuinbouw; 

-omarmen van het beleidsdocument Werk wat betreft de 

leefbaarheidsplannen; 

- inzetten op het inrichten van een 

borgstellingsfaciliteit en een revolverend fonds 

bedrijfsinvesteringen uit een deel van de 

pachtopbrengsten en/of de waarde van de grond; 

-mogelijkheden van Rood voor Rood regeling onderzoeken 

bij vrijkomen van agrarische bebouwing om meer woningen 

op hetzelfde erf mogelijk te maken; 

-kansen ongelijkheid tussen ‘nieuwe’ en zittende tuinders 

wegnemen; 

-inzetten op verduurzaming als aardwarmte en andere 

nieuwe innovatieve mogelijkheden;  
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-Zonneladder hanteren, zon op het dak en niet op het 

land; 

-bij duurzaamheidsontwikkeling inzetten op maximale 

participatie door middel van coöperaties zodat rendement 

vooral bij omwonenden terecht komt, maximaal draagvlak 

creëren, mede om het wegvloeien van revenuen naar 

buitenlandse investeerders te voorkomen. 

Op deze wijze willen wij een vitale agrarische sector 

stimuleren, die zorgt voor gezond voedsel, 

werkgelegenheid en behoud van natuur en landschap.  

3.7.5 Er moet aandacht zijn voor de bedrijfsvoering in de 

agrarische gebieden zodanig dat de continuïteit van de 

ondernemingen is veiliggesteld en een reëel inkomen kan 

worden verdiend. In dat kader is van belang, dat de 

pachtopbrengsten voor zover nodig worden aangewend voor 

optimalisering van de bestaande bedrijven. Het 

dividendbeleid dient zodanig te zijn dat voldoende 

middelen aanwezig blijven om het voorgaande te 

realiseren. 

 

3.8 Betaalbaar, behapbaar en met draagvlak 

Vanuit het rentmeesterschap, een van de grondbeginselen 

van het CDA, hechten wij aan duurzaamheid. Maar ook in 

het kader van de klimaatopgave zijn 

verduurzamingsmaatregelen zeer noodzakelijk. Het CDA is 

voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar 

is voor inwoners. Inwoners en bedrijven zijn bereid de 

stap te zetten, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar 

zijn en eerlijk worden verdeeld. Zij worden -meer dan nu- 

vooraf betrokken bij belangrijke besluiten. Samenwerking 

is het sleutelwoord.  

Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te 

realiseren wil het CDA inzetten op een 
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integrale benadering van vraagstukken met een maximaal 

draagvlak onder inwoners. Voor de inwoners willen wij dat 

de lusten en lasten van het klimaatbeleid daarbij zo 

eerlijk mogelijk worden verdeeld. 

De verduurzamingsopgave is voor het CDA een doorlopend 

proces waarin wij al doende zullen gaan leren. Om dit 

proces naar de toekomst toe effectief te kunnen 

organiseren zal tijd, geld en menskracht beschikbaar 

moeten komen. Als geld, tijd of mankracht ontbreekt 

kunnen gemeenten deze verantwoordelijke 

verduurzamingsopgave niet aan (de Raad voor het Openbaar 

Bestuur becijferde januari 2021 dat gemeenten jaarlijks € 

600 miljoen tekort komen!). De provincie, het Rijk en 

Europa zullen moeten bijdragen.  

 

3.9 Energieopwekking  

Het opwekken van energie door middel van zon en wind 

heeft grote invloed op ons landschap. We willen dat de 

“Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het dak. 

Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk 

ontzien. In de passage over de agrarische sector zijn we 

hierop al ingegaan. 

We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse 

grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik 

ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van 

parkeerterreinen met zonnepanelen, opwekken van wind en 

zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door 

een dak met zonnepanelen. 

 

3.10 Duurzaamheid faciliteren 

In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een 

voorbeeldfunctie. Wij gaan de verduurzaming van het 

maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, 



 
 

      

 

 

46 
CDA KAMPEN-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

VERKIEZINGSPROGRAMMA SAMEN BOUWEN AAN ONS KAMPEN 

 

verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) en 

bedrijventerreinen daarom actief ondersteunen en 

ontzorgen. Dit bespaart deze organisaties veel werk en 

leidt in veel gevallen tot lagere energiekosten. 

Nieuwe scholen worden (bijna) energieneutraal gebouwd en 

hebben voldoende ventilatie. Voor bestaand onroerend goed 

wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen 

noodzakelijk zijn. 

Het CDA wil ‘groepen’ inwoners, organisaties en bedrijven 

die uit zichzelf met goede voorstellen voor de 

verduurzamingsopgave komen, stimuleren. Daarbij willen we 

vooral inzetten op projecten en processen die op dit 

moment en zonder al te veel weerstand en risico te 

realiseren zijn. 

Wij kiezen voor een gemeente die 

duurzaamheidsinitiatieven faciliteert. Met een 

gemeentelijke stimuleringslening wordt het voor alle 

inwoners en verenigingen eenvoudig om energiekosten te 

verlagen en een bijdrage te leveren aan verduurzaming. 

Kleinschalige lokale energiecoöperaties vervullen een 

belangrijke plek in de verduurzamingsopgave. Het 

ontbreken van startkapitaal is een knelpunt. We helpen 

lokale energiecoöperaties in de startfase door garanties 

en of (voor)financiering te verstrekken. 

Veel inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren 

aan verduurzaming en weten niet altijd hoe dat kan. Wij 

willen dat er een energieloket komt waar inwoners, 

sportverenigingen, bedrijven en instellingen terecht 

kunnen voor vragen en ondersteuning. 

Bij de kaveluitgifte van woning- en bedrijvenlocaties 

willen wij een afdwingbaar duurzaamheidskader. Bij de 

nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal 

en meer groen de norm. We bevorderen mogelijkheden voor 

de opvang en het hergebruik van regenwater. 
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3.11 Duurzaam inkopen 

We willen dat duurzaam inkopen de norm is. Zo willen we 

dat opdrachtnemers bij overheidsopdrachten gestimuleerd 

worden om zich in te zetten voor extra werk, of 

stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt.  

De gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeldfunctie 

als het gaat om duurzaam inkoopbeleid. In het lokaal 

inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende kans 

wordt gegeven aan lokale ondernemers. 
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4.1 Een dienstbare overheid 

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor 

ons allemaal. De gemeentelijke organisatie moet 

duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. De ambtenaren 

moeten met één mond spreken. Zij spreken immers namens de 

gemeente. Inwoners en ondernemers behoren actieve 

medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie 

te krijgen.  

De integraliteit is de basis bij beleid en uitdagingen. 

Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen meedenken, 

meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij 

is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers 

regelmatig een terugkoppeling te geven.  

Om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen, moet er goed 

onderhandeld worden met hogere overheden. We hebben korte 

lijnen met de provinciale en landelijke overheid. 

 

4.2 Ombudsfunctie 

Naast de algemene, bij de provincie ondergebrachte, 

ombudsfunctie blijft de ombudsfunctionaris in het sociale 

domein gehandhaafd. Ombudsfunctionarissen moeten 

onafhankelijk van de overheid kunnen opereren. 

  

 

4.3 Samenleving aan zet 

4.3.1 Participatie moet echte participatie zijn, inwoners 

moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe 

omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De 

gemeente is er immers voor haar inwoners. Wij willen de 

denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners 

maximaal benutten. 

 

Hoofdstuk 4: EEN DIENSTBARE EN BESCHERMENDE OVERHEID 
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Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om 

inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken. 

 

Wij willen dat de gemeente de lokale kennis benut door 

expertpanels in te zetten rondom specifieke onderwerpen. 

In onze gemeente wonen veel mensen die kennis hebben van 

specifieke onderwerpen die in de gemeente spelen. 

Bijvoorbeeld omdat zij werken rondom de energietransitie, 

Omgevingswet of binnen het sociaal domein. Mensen geven 

aan dat ze hun professionele kennis vrijwillig in willen 

zetten voor hun eigen leefomgeving. 

 

4.3.2 Het CDA is voor het uitdaagrecht (Right to 

challenge). Als inwoners een project sneller, 

goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de 

gemeente, moet hiervoor ruimte worden gegeven. Initiatief 

uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De 

gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Bij zoveel 

mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich 

afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van 

de inwoners door de inwoners uitgevoerd kunnen worden. 

 

4.3.3 Wij willen dat in de planningsfase (vroege fase) 

overleg plaatsvindt met omwonenden en er gelegenheid is 

om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te 

verzamelen en zodat bezwaarprocedures minder nodig zijn.  

 

4.4 Veiligheid 

4.4.1 Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen 

voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en 

ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige 

maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in 

het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een 

grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe 

omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, 

zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op thema’s 

als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare 

ruimte. 

 

4.4.2 We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken 

en dorpen. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de  
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buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in 

de buurt. Ook de inzet van BOA’s kan helpen in de 

capaciteitsondersteuning voor de politie en om zichtbaar 

te zijn in wijken en buurten.  

 

4.4.3 Het CDA Kampen vindt het belangrijk dat mensen zelf 

ook bijdragen aan een veilige samenleving door een 

actieve houding van mensen te vragen als omstanders. De 

gemeente moet wijk- en buurtinitiatieven, zoals 

buurtpreventie-appgroepen, promoten en actief 

ondersteunen. 

 

4.4.4 Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld 

met de onderwereld vermengt en dat tast onze rechtsstaat 

aan. Wij willen dat inwoners signalen van ondermijning 

anoniem kunnen melden. Wij willen dat onze inwoners 

voorlichting krijgen over ondermijning, concrete 

voorbeelden en waar die signalen anoniem zijn te melden.   

Wij willen dat de gemeente samen met politie en andere 

organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan. 

 

4.4.5 Het CDA Kampen is tegen drugshandel en 

drugsgebruik. Drugsgebruik is niet normaal en dat moeten 

we ook niet normaliseren. Het draagt bij aan een 

crimineel circuit waarin heel veel geld wordt verdiend, 

veelal over de ruggen van gebruikers en waar ondermijning 

en zware misdaad mee is gemoeid. De inzet van het CDA 

Kampen is daarom gericht op het zoveel mogelijk 

terugdringen van drugsgebruik en -handel en het 

consolideren van de situatie met één onder strenge 

voorwaarden gedoogd verkooppunt binnen de gemeente voor 

softdrugs. Er wordt streng opgetreden tegen verkoop van 

drugs buiten dit verkooppunt.  

 

4.4.6 Ten aanzien van prostitutie wordt een terughoudend 

beleid gevoerd.  

 

4.4.7 Wij willen dat (mobiele) cameratoezicht een 

mogelijkheid is om in te zetten op plekken met langdurige 

ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht  
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werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving 

en ondersteunt de opsporing van daders. 

 

4.5 Gezonde gemeentefinanciën 

4.5.1 We willen dat de gemeente als een goede rentmeester 

met haar geld omgaat en gezond investeert. We vinden dat 

we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die 

voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het financieel 

beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie 

en gematigde lokale lasten. 

 

4.5.2 Wij willen in principe dat de gemeente de 

Rijksinkomsten alleen inzet voor taken die we van de 

Rijksoverheid krijgen. Een uitzondering wordt (indien 

nodig) gemaakt voor het sociaal domein. Wij willen niet 

dat we onze zorgplicht-taken voor onze inwoners 

verwaarlozen door investeringen in andere landelijke 

doelstellingen (zoals duurzaamheid) zonder adequate 

financiën vanuit het Rijk. 

 

4.5.3 We willen niet dat de ozb (onroerende 

zaakbelasting) wordt verhoogd om nieuw beleid uit te 

voeren. Ten aanzien van de ozb voor bedrijven wordt 

gekeken naar de tarieven van omliggende gemeenten.  

 

4.5.4 Wij vinden de functie van een rekenkamer in de 

gemeente belangrijk voor projecten met grote belangen 

voor de inwoners en/of risico’s. Een rekenkamer(functie) 

moet in staat zijn om te kunnen bepalen of het 

gemeenschapsgeld zorgvuldig en zinnig is uitgegeven.  

 

 

 

 

 
 

 

 


