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Beste inwoner van de gemeente Ommen,

Voor u ligt het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA Ommen. Het is geen lange opsomming  

van standpunten, maar concrete initiatieven voor de toekomst van onze prachtige gemeente. Door  

verschillende gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties is dit verkiezingsprogramma tot 

stand gekomen.

Het CDA gaat uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. De C gaat over onze wortels van  

waaruit het CDA is ontstaan. Dat is de christelijke boodschap, dat ieder mens uniek en waardevol is.  

Om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, putten we uit christelijke waarden en normen waarbij 

de Bijbel onze inspiratie vormt. Het is een opdracht voor iedereen om goed samen te leven en zorg voor 

elkaar te hebben. Dat mensbeeld onderscheidt het CDA van andere politieke partijen. Mensen leven niet 

alleen voor zichzelf, maar ook met hun omgeving. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei  

door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Daar waar het nodig is, willen wij hen

ondersteunen in het nemen van die verantwoordelijkheden.

De D is de Democratie. Dit betekent dat wij allemaal een stem hebben, die wij ook moeten laten horen 

en gebruiken om Ommen te laten groeien naar nog beter, niet alleen bij de verkiezingen, maar juist ook 

daarna bij alle ontwikkelingen in de vier jaar die daarop volgen. Wij luisteren naar inwoners, die vanuit een 

oprechte zorg en betrokkenheid opbouwend willen meedenken over nieuwe en betere oplossingen.

De A staat voor Appél. Dat betekent een oproep, dat iedereen naar vermogen de verantwoordelijkheid 

neemt om onze samenleving in Ommen nog beter te maken dan deze al is. Daar doen we naar elkaar ook 

een beroep op. Stem daarom CDA!

Jan Hekman

Namens het CDA

afdeling Ommen
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Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het belang van maatschappelijk initiatief.  

Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal  

een unieke bijdrage aan onze samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het 

vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de inwoner geeft de overheid het vertrouwen om  

te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Wetten en regels zijn er om mensen te 

helpen en te beschermen.

Het CDA wil initiatieven van inwoners die de onderlinge samenhang in een wijk/regio versterken  

stimuleren. Een voorbeeld is een wijk waarin de bewoners samen zwerfvuil opruimen en waarbij ook 

ruimte en budget is om elkaar te ontmoeten. Met het beschikbaar stellen van budget en tijd door  

de gemeente kunnen initiatieven tot uitvoering worden gebracht.

Als CDA zijn wij er voorstander van dat onze gemeente initiatieven neemt om zich oprecht in te leven  

in de knelpunten/vraagstelling van inwoners. Samen op zoek naar een oplossing en aangeven wat wél 

mogelijk is. Het gaat in de kern om een andere benadering van de inwoners. Het ingaan van de nieuwe 

Omgevingswet kan een bijdrage leveren aan deze gewenste cultuuromslag. Denk daarbij aan meer van 

buiten naar binnen denken/werken, meer luisteren naar inwoners, open staan voor inbreng van  

anderen. Structuren en procedures zijn een middel en geen doel.

WONEN

Wonen in de mooie gemeente Ommen is een speerpunt van het CDA. Wij gunnen de inwoners  

niet alleen een huis, maar ook een thuis met goede voorzieningen en geluk. Door hergebruik van  

leegstaande panden (scholen, winkelruimte in het centrum, kantoren) kan woonruimte gecreëerd  

worden voor starters, de jeugd en invulling worden gegeven aan (toekomstige) leegstand. Dit draagt 

ook bij aan de circulaire gedachte. Daarnaast wil het CDA het bouwen van mantelzorgwoningen 

 (bijv. kangoeroe-woningen) stimuleren. Op deze manier kan lokaal hulp en zorg worden verleend en 

ontstaat er woonruimte.

WIJ STIMULEREN  
MAATSCHAPPELIJKE  
INITIATIEVEN
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WIJ STIMULEREN  
MAATSCHAPPELIJKE  
INITIATIEVEN

Het streven is wonen mogelijk te maken:

•  voor alle inwoners en specifiek voor jongeren: tiny houses en koop / huur in het centrum

 voor wonen mogelijk maken

•  in alle kernen: leefbaarheid versterken door woningbouw (huur en koop)

• voor alle inkomens: sociale woningbouw en vrije kavels moeten beschikbaar komen

•  voor alle inwoners die gebruik maken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

 (CPO). Een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners

 gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

• door lokale ondernemers te betrekken bij de bouw van woningen

• in duurzame en toekomstbestendige woningen. Kiezen voor duurzaam wonen en

 bouwen betekent zoveel mogelijk rekening houden met mens en milieu. Een zuinig

 energie- en watergebruik maar ook rekening houden met de toegankelijkheid van de

 woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd.

Inwoners, met name de starters, uit Ommen verdienen een voorrangspositie in het kopen of huren  

van een woning. Betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor starters beschikbaar laten komen 

met een maximale prijs van bijvoorbeeld tweehonderdduizend euro.

De mogelijkheden om hier sturing aan te geven moeten onderzocht worden door de gemeente.  

Denk aan het aanpassen van het bestemmingsplan met een doelgroepenverordening. Dit is bij uitstek 

het instrument om regels voor de categorieën sociale huur, middeldure huur, sociale koop en particulier 

opdrachtgeverschap vast te leggen. Ook inkomensdoelgroepen, huurprijsgrenzen, anti-speculatie-

beding en een instandhoudingstermijn kunnen hier deel van uitmaken.

Daarnaast moet er onderzocht worden of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is toe te passen  

zodat de gemeente regie kan houden in de toekomstige en betaalbare woningbouw. Om kleine  

verbeteringen/verbouwingen te stimuleren willen we de leges hiervoor verlagen.
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Het CDA zet in op betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor 

onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale 

zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs

Het CDA is de partij van de verbinding:

- met inwoners van Ommen

- in samenwerking in de regio

- in een brede coalitie in het belang van Ommen.

JONGEREN

Belangrijk is dat jongeren toekomstperspectief ervaren in onze gemeente. Denk aan school,

werken, wonen, sport en ontspanning. Met jongeren in gesprek en luisteren naar de visie

van onze toekomstige generatie. Het CDA wil extra aandacht voor kwetsbare jongeren.

We zijn trots op sportpark Westbroek, het is zaak om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen

zoals een veranderende sportbehoefte. Samen met de verenigingen en jongeren

inventariseren of er behoefte is aan verbeterde of nieuwe faciliteiten en hoe dit te

realiseren.

OUDEREN

Het CDA wil eenzaamheid voorkomen bij ouderen. Het cre ren van bijvoorbeeld een jeu de

boules baan bij Oldenhaghen om de sociale contacten te stimuleren zou een mooi initiatief

zijn. Het gemeentelijk beleid moet afgestemd worden op de ‘dubbele vergrijzing’. Dit is het

verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de

Nederlandse samenleving maar dat ook de gemiddelde leeftijd binnen deze groep steeds

hoger komt te liggen.

Meer ouderen zullen langer zelfstandig thuis wonen. Dit heeft grote gevolgen voor de

beschikbaarheid van huishoudelijke hulp, ondersteunend (taxi)vervoer en bestrijding van

eenzaamheid. Een duidelijk loket voor ouderen en verwijzers is noodzakelijk.

WIJ WILLEN VERBINDEN, 
IEDEREEN HOORT ERBIJ
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WIJ WILLEN VERBINDEN, 
IEDEREEN HOORT ERBIJ

EEN MOESTUIN VOOR MEERDERE GENERATIES

Jongeren interesseren zich voor gezonde voeding en leren van ouderen hoe dit te telen  

en te bereiden. De verschillende generaties en buurtbewoners ontmoeten elkaar bij de moestuin.  

De kas bij de school in Ommerkanaal en de moestuin bij de school in Witharen zijn mooie voorbeelden.

KWETSBARE INWONERS

Het CDA wil onderzoeken of het mogelijk is om een elektronica-bank op te zetten naar  

het voorbeeld van de voedsel- en kledingbank. Inwoners die het nodig hebben krijgen zo  

de kans om bijvoorbeeld een telefoon of computer aan te schaffen om daarmee beter mee te kunnen 

doen in de samenleving. Corona heeft ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is

om ook digitaal mee te kunnen doen. Daarnaast geeft dit inhoud aan het circulaire principe.

Het participatiefonds voor volwassenen en het initiatief Sam&Overijssel voor jongeren die

door geldgebrek thuis voorzieningen nodig hebben op het gebied van school, sport, cultuur,

en vrije tijd, moet behouden blijven. De bereikbaarheid van publieke ruimten, bijvoorbeeld de  

boulevard langs de Vecht en speeltuinen, moet verbeterd worden voor mensen met een beperking.

Het CDA zet in op betrokkenheid  
tussen generaties en tussen arm en rijk.
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WIJ HEBBEN NATUUR  
EN CULTUUR HOOG IN  
HET VAANDEL STAAN

Vanuit de verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich verantwoordelijk  

voor de zorg van natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur gekregen van onze vorige 

generaties en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons ei-

gen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. 

Het CDA ziet het belang van de recreatiesector in Ommen en wil de gastvrijheid stimuleren  

door bijvoorbeeld een goede bewegwijzering en infrastructuur.

Het CDA wil initiatieven stimuleren en faciliteren in het centrum van Ommen voor het

organiseren van kleinere evenementen. Dit bevordert het toerisme, culturele activiteiten,  

deonderlinge verbondenheid, de lokale economie en het geeft Ommen extra

aantrekkingskracht. Het Bostheater levert hier ook een belangrijke bijdrage aan.

DUURZAME INITIATIEVEN

Het CDA waardeert het initiatief van ecologisch bermbeheer en compostering in

Ommerkanaal en wil soortgelijke initiatieven stimuleren. Dit past bij de (lokale)

kringloopgedachte en het kan een impuls voor het bodemleven zijn. Het CDA wil budget

(een fonds of tijd en inzet vanuit de gemeente) beschikbaar stellen om idee n en initiatieven

voor een duurzame samenleving tot ontwikkeling te brengen.

Het CDA wil de sanering van asbest combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Bij de

plaatsing van zonnepanelen is de ‘zonneladder’ het uitgangspunt; als eerste beginnen met

zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Windenergie is voor het CDA

bespreekbaar. We besparen zo landbouwgrond en leveren een bijdrage aan het realiseren

van het Europese beleidskader voor klimaat en energie. De gemeente zet het bestaande

beleid voort om inwoners te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Om de groei van het aantal elektrische auto’s bij te houden zijn er in Nederland in 2021 naar

schatting 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig en in 2025 per werkdag 550. De

gemeente, netbeheerders en marktpartijen werken intensief samen om te zorgen dat die

laadpunten er op het juiste moment en op de juiste plek in de gemeente Ommen zijn.

DE AGRARISCHE SECTOR IS NODIG
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WIJ WILLEN VERBINDEN, 
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Familiebedrijven in de agrarische sector moeten er blijven. De transitie naar een
nog meer duurzame en innovatieve landbouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid,
een opgave waar de politiek beter op moet trekken met boeren, burgers en bedrijven.
De agrarische sector heeft een duidelijk langetermijnperspectief nodig, ruimte bestemd 
voor agrarische gebieden om te kunnen blijven ontwikkelen en een eerlijke prijs voor hun
producten. Jonge agrari rs krijgen daarmee ook perspectief voor bedrijfsovername.  
Het CDA wil ‘korte voedselketens’ in Ommen stimuleren. Lokaal vraag en aanbod bij  
elkaar brengen.

Het draagt bij aan duurzaamheid en aan het inkomen van (een gedeelte van) de agrarische
ondernemers maar ook aan de leefbaarheid van het platteland. Door voor lokale producten
gezamenlijke verkooppunten te cre ren ontstaat een compleet aanbod voor de  
consumenten. Denk daarbij aan een markthal/marktplein/ food market in een leegstaand
pand of pop-up markten waar meerdere ondernemers op bepaalde tijden hun producten
aanbieden. Het CDA wil dit initiatief stimuleren en ondersteunen.

We hebben de natuur en de cultuur gekregen 
van onze vorige generaties en te leen van  
de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat  
we verder kijken dan ons eigen belang en  
onze eigen tijd, ook op financieel gebied.
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WIJ VINDEN DAT  
DE OVERHEID ER  
VOOR DE INWONERS  
MOET ZIJN

Het CDA staat achter de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van

menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons

allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid.  

De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. De overheid zorgt

voor de mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Handhaven waar nodig! Denk aan de ‘nieuwe hufterigheid’. Op social media zien we helaas

dat het recht op vrijheid van meningsuiting steeds meer wordt ‘gebruikt’ als recht om te

kunnen beledigen in discussies als argumenten niet meer toereikend zijn. Het CDA is voorstander  

om bij gebruik van en handel in drugs een persoonlijke aanpak in te zetten en daarmee de  

handhaving effectiever te maken.

FINANCIËN

Het CDA wil dat de gemeente Ommen een financieel gezonde en sterke positie houdt om  

de voorzieningen in stand te houden. De lasten voor de inwoners en toeristen moeten, behalve

met de inflatiecorrectie, niet verhoogd worden.

ONDERNEMERS

Het CDA ziet het centrum in de loop van de jaren steeds meer als ontmoetingsplek waar beleving  

en winkelen met elkaar verbonden worden. Daarvoor is het belangrijk dat de bereikbaarheid van  

een compact winkelcentrum goed blijft en er voldoende parkeergelegenheid is.

Bedrijventerreinen zijn gericht op MKB-bedrijven die qua omvang en activiteiten passen bij

het karakter en uitstraling van de gemeente Ommen.

VERKEERSVEILIGHEID

De tunnel die bij de Aldi wordt gebouwd is een initiatief van het CDA, de volgende stap is de

‘Karwei-tunnel’ om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Dit is noodzakelijk i.v.m. de

toenemende verkeersdrukte op de rondweg. Het is een complex vraagstuk, maar hoe dan

ook, moet er een begin gemaakt worden om de verkeersdruk rondom Ommen te

verminderen. Een onderzoek is nodig om richting te geven aan een integrale en duurzame

oplossing waarbij we ons ervan bewust zijn dat de realisatie een aantal jaren zal vergen.
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WIJ VINDEN DAT  
DE OVERHEID ER  
VOOR DE INWONERS  
MOET ZIJN

FIETSERS

Streven is om de infrastructuur zo in te richten dat fietsers in de bebouwde kom voorrang

hebben. Met het toenemende gebruik van e-bikes is het noodzakelijk dat fietspaden hierop

aangepast worden, bredere fietspaden zijn nodig. Naast de veiligheid bevordert dit ook  

het toerisme en stimuleert het gebruik van de fiets. Duurzaamheid, economie en welzijn  

gaan hier samen.

Het CDA staat achter de rechtsstaat als  
onmisbare voorwaarde voor de bescherming 
van menselijke waardigheid. 
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We hebben dit verkiezingsprogramma met de grootste 

zorg samengesteld. Mocht u vragen hebben, laat het ons 

dan weten via ommen01@ommen.cda.nl of kijk op 

onze website.

DE INWONER ALS HART 
VAN DE SAMENLEVING


