
 

 

 

 

 

g)  C 

 
Vanuut heur kernwaard’n: rentmeesterschap, solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid 

en rechtvaordegheid geet het CDA actief aan de slag met de uutdaging’n die zich 

veurdoet binn’n Olst-Wieje. Wie gaot er tegenan um Olst-Wieje nog mooier te maak’n! 

Veur het CDA steet de menselijke maote, de gemeenschap en maatschappelijke 

behoeftes veurop. De gemeentelijke oaverheid is in onze visie altied dienstbaar an de 

saam’nleving en nie andersumme. Het CDA werkt saam’n met inwoners um vanuut een 

integrale anpak de gewenste ontwikkeling’n in gang te zetten.  De focus van de CDA 

raodsleed’n zal ligg’n op het doel, niet op regels. Wie gaot veur een oplossing die edraag’n 

wurdt deur de gemeenschap.   

 

 

Leefbaarheid 
Het CDA wul alle kern'n leefbaar hold'n veur 

jong en old en warkt an een saam'nleving 

waorin iederene maatschappelijk actief is.  

Wie ondersteunt initiatiev'n uut de 

saam'nleving die de gemeenschap verbindt 

(eenzaamheid teeg'ngaon) en wie bint warm 

veurstander van lokale tredities en feest'n. 

Een professionele ondersteuningsdienst, 

gemeenschappelijke woonvorm'n en de 

durpsagenda’s kunt dit ondersteun'n.  Ok de 

plekk'n waor mens'n mekare kunt ontmoet'n 

zoas dorpshuuzen of 

verenigingsaccommodaties bint belangriek 

veur de leefbaarheid.  Het CDA geet in 

gesprek met older'n en oldernorganisaties um 

een goed older'nbeleid te ontwikkel'n. 

 

Onderwies 
Het schoolplein is een belangrieke 

ontmoetingsplekke en scholen initieert vake 

maatschappelijke activiteit'n in de umgeving. 

Het CDA is veurstander van peuteropvang en 

buut'nschoolse opvang in schoolgebouw'n. 

Deur de deur'n ok buut'n schooltieden open 

te stell'n veur (buurt)activiteiten kan een 

schoolgebouw een sterkere maatschappelijke 

rolle krieg'n. Het CDA vindt het bestaon van 

een gevarieerd, modern en toekomstgericht 

onderwiesaanbod, passend bie 

leemsovertuuging'n van olders, belangriek. 

 

Zurg 
Het is belangriek det jonger'n passende zurg 

kriegt: ‘licht’ waor het kan en ‘zwaor’ waor het 

mut. Regels en financiën maagt hierbie gien 

belemmering vorm'n. Saam'nwerken is van 

groot belang um te kommen tut een goeie 

toegang tut en juuste inzet van zurg veur 

jeugd. 

Op het gebied van zurg steet de menselijke 

maote veurop. Het CDA vindt det cliënten 

serieus enomm'n mut wurden en dat ze in 

hun zurgvraoge goed eholp'n wurdt. Het CDA 

zal bliem'n anstuur'n op minder 

administratieve last'n.  Daornaost 

ondersteunt het CDA initiatiev'n die 

mantelzurgers kunt ontlast'n. 
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Sociaal 
Het CDA zut armoede nie alleen as een 

financieel probleem. Mens'n die nie kunt 

veurzien in hun eerste leemsbehoeften hebt 

veelal op meer leemsterreinen hulpe neudig. 

Het CDA wul det het armoedebeleid van de 

gemeente zich derop richt mens'n weer 

zelfredzaam en maatschappelijk actief te 

maak'n. 

Het CDA vindt hulp en ondersteuning bie het 

leer'n van de Nederlandse taal en/of het 

leer'n kenn'n en begriep'n van de 

saam'nleving erg belangriek. Dit geldt voor 

statusholders, ma ok veur bieveurbeeld 

laaggeletterd'n. 

Graag wul het CDA mens'n uut de 

ofhankelijkheid van het sociale stelsel help'n. 

Het CDA vindt saam'nwerking tussen 

gemeente en warkgevers um betaald wark 

veur uutkeringsgerechtigd'n meuglijk te 

maak'n van groot belang. Wie wilt saam'n 

met het bedriefsleem'n meuglijkhed'n benutt'n 

um reguliere baan'n te schepp'n veur mens'n 

met een ofstand tut de arbeidsmarkt. 

 

Ruumtelijke ordening 
Het CDA wil de ruumte die de Omgevingswet 

geet bied'n, optimaal benutt'n veur: 

maotwark, ruumte veur variëteit en 

maatschappelijk initiatief. Bie vermindering 

en vereenvoudiging van regels is veur ons 

van belang det het lokaal bestuur zien 

inwoners vertrouw'n durft te geem'n, bereid is 

tut ‘luslaoten’ en ansluuting zuch bie 

maatschappelijke initiatieven. Daorbie is een 

gezonde en verantwoorde leefumgeving een 

belangrijk uutgangspunt. Daorumme mak het 

CDA zich grote zurg'n oaver de 

veurgenomm'n uutbreiding van vliegveld 

Lelystad. 

Vanuut het oogpunt van rentmeesterschap is 

het CDA veurstander van investering'n in 

duurzame woning'n, gebouw'n en bedriem'n. 

In isolatie van huuz'n en gebouw'n zut het 

CDA een effectieve maniere um de CO2-

uutstoot terugge te dring'n. Het CDA 

stimuleert de ontwikkeling van 

leemsloopbestendige wieken, waorin kinder 

veilig opgruuit en mens'n gezond old wurdt. 

Infrastructuur 
Het CDA zet in op een betere infrastructuur 

veur met name fietsers, zodet het 

antrekkelijker wurdt um de fietse te pakk'n in 

plaatse van de auto. Veur de veiligheid van 

fietsers wilt wie inzett'nn op handhaving van 

de maximumsnelheden en weloverweugen 

gebruuk van snelheidsremmende obstakels. 

Het onderhold van de weeg'n, ok in het 

buut'ngebied, mut in orde we'en. Het 

openbaar gruun mut functioneel, vezorgd en 

divers we'en en wie staot positief tegenoaver 

het multifunctioneel inzett'n van openbaar 

gruun. Denk an gebruuk ten behoeve van 

sport en recreatie, maar ok um de 

biodiversiteit te stimuleer'n. 

 

Sport, cultuur en recreatie 
Het CDA mak zich sterk veur onze 

sportvereniging'n. Specifiek ondersteunt het 

CDA initiatiev'n en ontwikkeling'n die gericht 

bint op het ontlast'n van bestuur'n en het op 

peil hold'n van het sportaanbod. Want 

sporten mut voor iederene toegankelijk 

we'en. 

Het CDA ondersteunt cultuurparticipatie en is 

zuunig op cultuurhistorisch erfgoed zoals 

monumenten, kunst en onze streektaol. Het 

CDA koestert de biezundere natuurlijke en 

cultuurhistorische karakteristiek'n in de 

gemeente. Initiatiev'n om die te behold'n, 

onderhold'n en vestark'n steunt het CDA dan 

ok graag. Daornaost is het CDA veurstander 

om de jeugd te betrekk'n bie disse natuurlijke 

en cultuurhistorische leefomgeving. Scholen 

kunt die verbinding legg'n. 

De ruumte om te recreër'n kan met name 

langs de Iessel nog beter. Wie ondersteunt 

het initiatief ‘Olst mooier aan de Iessel’ dan 

ook van harte, eemas de ontwikkeling van de 

Luswal in Wieje en het Iesselfront bie 

Welsum. Ok de verbinding van de Iessel met 

de centra van Olst en Wieje vindt wie 

belangriek. 

 

Energie en circulaire economie 
Um de energie-doelstellinge'n van de 

gemeente Olst-Wieje te haal'n zet het CDA in 



Saamnvatting Vekiezingsprogramma CDA Olst-Wieje 2018 

 
 

3 

op een breed palet van oplossing'n rond 

tegengaon van verspilling en het bespaor'n, 

opwekk'n en opslaon van energie. 

Daorumme wilt wie een energiekans'nkaarte 

opstell'n. Het CDA is veur ontwikkeling 

van   goed geïsoleerde woning'n, energie 

neutrale op'nbare gebouw'n en optimalisering 

van warmte-uutwisseling. Bie ontwikkeling'n 

op het gebied van energieopwekking en 

opslag die het individuele belang overstijgt en 

een collectieve impact hebt, vindt het CDA 

voldoende draagvlak van cruciaal belang. 

Een duurzame, circulaire economie is 

noodzakelijk um de aarde veur iederene 

leefbaar te hold'n. Het CDA wil een grotere 

bewustwurding op dit gebied. Graag 

ondersteunt het CDA innovatieve 

ontwikkeling'n die warkt vanuut het principe 

afval=grondstof. Het CDA is veurstander van 

een lange termijnvisie veur een gruune 

economie. 

 

Lokale economie= MKB en 

agrarische sector 
Het CDA is zuunig op lokale ondernemmers 

en is veurstander van een sterke 

economische agenda, die 

ondernemmerschap en de verbinding met de 

lokale maatschappij stimuleert. Het CDA 

vindt een regionale economische agenda en 

boamgemeentelijke saam'nwerking met 

Zwolle, Raolte en Deemter neudig om Olst-

Wieje economisch goed op de kaarte te 

zett'n. 

Het CDA umarmt de detailhandelsvisie en 

focust op een antrekkelijk en compact 

winkelcentrum in de kernen van Wieje en 

Olst. 

Het CDA mak zich graag stark veur de 

agrarische sector. Zie produceert ons 

voedsel met oge veur mens, dier en milieu.  

Het is van belang det de agrarische 

bedriem'n niet ehinderd wurdt deur nieuwe 

activiteit'n in het buut'ngebied ma det er 

wederzieds begrip ontsteet. Hierbie is het 

CDA der van overtuugd det de agrarische 

sector oplossingsgericht en innovatief te werk 

zal bliem'n gaon en saam'nwerking opzuch. 

Nieuwe bewoners mut zich realiser'n det in 

het buut'ngebied agrarische en andere 

activiteit'n plaatse vindt en mut daor 

rek'nschap mee hold'n. De agrarische sector 

is een belangrijke economische motor veur 

de gemeente en het economisch perspectief 

van de sector is belangriek umdet ie ‘niet 

gruun kunt we'en aj rood staot’. 

Financiën 

De OZB en andere gemeentelast'n stijgt bie 

veurkeur nie harder dan de inflatie. Wij bint er 

niet veur de rekening nao toekomstige 

generaties deur te schoem'n. 
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