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Samen maken we Ommen! 

Van ‘Oog voor elkaar’ naar ‘In verbinding met elkaar’ 
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Wat wil het CDA de komende jaren bereiken? 

Het CDA Ommen houdt regelmatig contact met inwoners, organisaties en ondernemers. Zo 

houden we de ogen en oren open voor wat er leeft en speelt bij de inwoners van Ommen – van 

de stad tot het mooie buitengebied, met o.a. Lemele, Beerzerveld, Vilsteren, Vinkenbuurt, 

Varsen, Giethmen, Ommerkanaal, Dalmsholte, Witharen, Stegeren, Junne en Arriën.  
Door verschillende gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties zijn wij gekomen 

tot ons nieuwe verkiezingsprogramma: ‘Samen maken we Ommen!’ Samen moeten we het 

doen. Zo simpel is het wat ons betreft. We kunnen immers niet alles van de overheid en 

gemeente verwachten; en tegelijkertijd willen we niemand in de kou laten staan.  

 

Wie zijn wij als CDA? 

Wij zijn een eigentijdse Christelijke Democratische partij. De Bijbel, waarin de christelijke 

waarden genoemd worden, is onze basis.  

Het CDA heeft deze waarden vertaald in vier principes: 

- Erkenning van maatschappelijk initiatief (vertrouwen in mensen en organisaties) 

- Handhaven van de rechtsstaat (met een betrouwbare overheid) 

- Versterken van verbondenheid van inwoners (met respect willen we verbinden) 

- Zorg voor natuur en cultuur (met oog voor komende generaties). 

 

CDA Ommen vertaalt deze waarden en het geloof elke dag opnieuw naar de dagelijkse 

praktijk en politiek. Politieke vraagstukken benaderen wij op een christendemocratische 

manier. Wij aanvaarden de Bijbelse getuigenis van Gods beloften, daden en geboden als de 

beslissende factoren voor mens, maatschappij en overheid. 

Belangrijk in de beginselen van het CDA is het uitgangspunt dat de mens de beheerder, de 

rentmeester is van de door God geschapen wereld. Het CDA vindt het belangrijk dat ook de 

overheid, de gemeente zich als beheerder, rentmeester gedraagt. De natuur en het natuurlijke 

leefmilieu moeten gerespecteerd en beschermd worden. Dit zodat de vruchten van de 

schepping aan iedereen ten goede zullen komen. 
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1. Ommen sterk en zelfstandig 

 

CDA wil dat Ommen zelfstandig is en blijft. Dit vraagt om: 

- goede samenwerking met inwoners, organisaties en andere overheden 

- een professionele, sterke ambtelijke organisatie  

- een klantgerichte ambtelijke organisatie die in verbinding staat met haar inwoners  

- eenvoudige en prettige dienstverlening 

- voldoende financiën om de vele goede voorzieningen – zoals onderwijs, 

bibliotheek, cultuur en sport – te behouden in Ommen en de kernen. 

- extra tijd en geld voor handhaving. 

 

2. Samen doen we mee – Ommen vitaal en betrokken! 

Ingrediënten voor een sterke samenleving van betrokken inwoners zijn: saamhorigheid, 

wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.  

Het is belangrijk om de krachten te bundelen. We willen meer zeggenschap, eigenaarschap en 

ruimte voor initiatief, of het nu gaat om organisaties of individuen. Inwoners worden actief en 

serieus betrokken bij het opstellen van beleid van de gemeente.  

Het CDA blijft werken aan sterke buurten, wijken en kernen. Iedereen draagt zijn steentje 

hieraan bij, op welke manier dan ook – inzet van alle talenten.  

Want: alleen komen we ver, maar samen komen we verder! 
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Wat willen wij? 

- In stand houden en uitbreiden van ontmoetingspunten in Ommen. En daar waar er 

behoefte aan is, willen we nieuwe Ommer ontmoetingspunten (zoals buurtkamer, 

inloophuis); een plek van en voor verbinding en ontmoeting tussen inwoners en 

(vrijwilligers)organisaties, vrijwilligerssteunpunt en het Samen Doen team.  

- Doorontwikkelen van het Ommer podium waar ruimte en plaats is voor nieuwe 

ideeën van inwoners.  

- Meer zeggenschap voor de inwoners door het organiseren van burgerpanel(s), 

inwoners de ruimte bieden om collectieve voorzieningen zelf uit te voeren en extra 

geld beschikbaar stellen voor burgerinitiatieven in de kleine kernen en wijken. Dit 

past mooi binnen de gedachte van het nieuwe naoberschap.  

- We benutten ook de kansen die de nieuwe Omgevingswet daarbij biedt. 

- Beleid en regels moeten eenvoudiger; ze moeten maatwerk en initiatieven 

ondersteunen. 

- Iedereen kan meedoen; het armoedebeleid wordt gehandhaafd, ook in goede 

samenwerking met ervaringsdeskundigen zoals Ommen Samen Sterk. 

- Verbetering van de communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners; het kan en 

moet eenvoudiger. Niet alleen voor de oudere volwassenen, maar ook voor mensen 

die minder geletterd zijn of minder digitaal vaardig. De bibliotheek (en het 

taalpunt) is voor ons de samenwerkingspartner op dit gebied. Vanuit deze 

samenwerking worden trainingen aangeboden om geletterdheid en digitale 

vaardigheden te vergroten. Wij willen naar een geletterd en digitaal vaardig 

Ommen.  

 

 

3. Brood op de plank 

Door aantrekkelijke en goed lopende bedrijventerreinen (Rotbrink, Bulemansteeg-Lemele en 

Beerzerveld) en een sterk centrum in Ommen werken we aan de economie van onze stad. We 

willen meer banen, meer werkervaringsplekken en minder werkloosheid.  

 

 

Hoe zien wij dat voor ons? 

- Sterke bedrijventerreinen zorgen voor bedrijvigheid en banen. Inzet en aandacht 

voor zowel het aantrekken van ondernemingen op onze bedrijventerreinen als de 

vitaliteit van oudere bedrijventerreinen (zoals De Strangen) en het behoud van 

ondernemingen aldaar hebben de hoogste prioriteit.  
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- Ondersteunen van de plannen voor het versterken van de agrarische sector (bijv. 

streekproductenmarkt en combinaties van recreatie en landbouw). 

- Stimuleren en ondersteunen van recreatie binnen de betreffende mogelijkheden aan 

en op de Vecht; de toeristische sector is en blijft cruciaal voor Ommen.  

- Beperkte openstelling van winkels op de zondag. 

- Een aantrekkelijk centrum. We ronden de centrumontwikkeling af. Bij het 

parkeren en de openbare toiletten in het centrum van Ommen wordt speciaal 

rekening gehouden met mensen met een beperking.  

- Goede begeleiding van mensen op weg naar een baan. 

- Door wet- en regelgeving is de afbouw van onze sociale werkplaats Larcom een 

feit. De afbouw moet op een verantwoorde manier en met aandacht gebeuren. We 

besteden veel zorg aan nieuw beschutte werkplaatsen. 

- Inrichten van meer werkervaringsplekken in heel Ommen, zowel bij de gemeente 

zelf als bij andere ondernemingen en organisaties; behoud van de inzet van 

bijstandsgerechtigden binnen de clean teams. 

  

4. Niemand valt tussen wal en schip 

De basiszorg en het sociale team (Samen Doen team) in Ommen zijn op orde. De komende 

jaren wil het CDA zich richten op het versterken van het welzijn van de inwoners van 

Ommen. Wij zetten in op een samenleving met een goede sociale verbondenheid en 

gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk. 

Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund op een manier die bij hen past. 

Zo willen we vrijwillige cliëntondersteuning (bijvoorbeeld bij de gesprekken met een 

medewerker van het Samen Doen team), opvoedondersteuning dichtbij huis door 

gezinscoaches/buddy’s en een aanspreekpunt voor leraren, sporttrainers en ouders/verzorgers 

binnen het Samen Doen team. Ook willen we een informatiepakket realiseren dat ouderen 

informatie geeft en tegelijkertijd een oproep is om het eigen talent in te zetten en vrijwilliger 

te worden. Er op tijd bij zijn en er voor elkaar zijn is van het grootste belang. Thema’s, 

waarvoor wij concreet aandacht vragen, zijn: eenzaamheid, bewegen en leefstijl. Wij kiezen 

dan ook voor investeren in preventie en het sociale netwerk voor jong en oud. 

 

Wat willen we dan op het gebied van preventie en sociaal netwerk?  

- Niemand tussen wal en schip. Onafhankelijke cliëntondersteuning is dan ook een 

voorziening waarvan iedereen gebruik kan maken. Er is een groep van vrijwillige 

ouderenadviseurs, ervaringsdeskundigen en mantelzorgers, die huisbezoeken 

aflegt; inwoners kunnen daar een beroep op doen.  

- Iedereen heeft, bij een vraag aan het Samen Doen team, recht op een persoonlijk 

gesprek waarbij eigen kracht en eigen regie voorop staan. 
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- Aanspreekpunt voor leraren, sporttrainers en ouders binnen het Samen Doen team. 

- Versterken van het vrijwilligersnetwerk en uitbreiding mantelzorgsteun.  

- Ook willen we het mantelzorgcompliment ombouwen door variatie en 

keuzevrijheid aan te bieden.  

- Laat de (jonge) mantelzorger zelf kiezen waar hij of zij behoefte aan heeft. 

- Ommen werkt aan een toegankelijkere gemeente voor mensen met een beperking.  

- Een naadloze overgang tussen verschillende vormen van zorg; inzicht in de 

resultaten van zorg en ondersteuning, en wat de inwoners ervan vinden. 

- Plaatsen van beweegtuinen (beweegtoestellen), aandacht voor gezonde school- en 

sportkantines en aandacht voor buitensport. 

- Wij ondersteunen een ruimere inzet van het PGB. 

 

5. Oost west, thuis best  

Het is heerlijk wonen in Ommen, zowel in de stad Ommen als in de kernen en het 

buitengebied. Het CDA wil dat Ommen een aantrekkelijke woongemeente is en blijft.  

Wat willen we hiervoor doen? 

- Ruimte en mogelijkheden creëren voor vrijkomende agrarische gebouwen, en die 

opnemen in het bestemmingsplan. Op het gebied van deze vrijkomende agrarische 

bestemmingen willen wij experimenteren en samen leren met de LTO, Ommer 

Marke en andere organisaties, de agrarische sector en de gemeente. We zoeken 

hierbij actief de samenwerking binnen het Vechtdal en met de provincie Overijssel 

op. 

- Aandacht voor starterswoningen voor zowel eenpersoons huishoudens als 

huishoudens bestaande uit meer personen. 

- Inzetten op bouw van sociale huurwoningen en stimuleren van het bouwen van 

huurwoningen boven de grens van sociale huurwoningen. 

- Ondersteunen van coöperatieve initiatieven zoals Collectief Particulier 

Ondernemerschap (CPO). 

- Ondersteuning van ouderen bij het aanpassen van de woning (in samenwerking en 

overleg met o.a. welzijn en woningcorporaties) in het kader van langer met plezier 

thuiswonend.  

- Concreet actieplan voor het verwijderen van asbest de komende jaren. Dit plan is 

voor alle doelgroepen. 
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6. Duurzaam Ommen 

Samen zijn we verantwoordelijk voor ons leefgebied. Een schone en duurzame leefomgeving 

is belangrijk, niet alleen voor ons, maar ook voor de komende generaties. Duurzaam is het 

nieuwe goud. 

 

Wat willen we als CDA als het gaat om een duurzaam Ommen? 

- Energieneutraal bouwen bevorderen. Ook bij verbouwingen van bestaande 

woningen informatie geven om zo iedereen nog bewuster te maken. 

- Extra inzet van zonne-energie en energiebesparende oplossingen voor 

maatschappelijke gebouwen, dorpshuizen en wijkgebouwen. 

- Fietsgebruik stimuleren; gezondheid en milieu staan voorop. 

- Doorontwikkelen gebruik van duurzame oplossingen in Ommen, zoals elektrische 

oplaadpalen; maar ook oplossingen als windversnellers. Het verlichtingsplan 

blijven we uitvoeren. Licht waar het moet, donker waar het kan. 

- Circulair bouwen bevorderen. Dit houdt het hergebruik van materialen in. 

- Circulair gebruik bevorderen. Dit betekent flexibel gebruik maken van bestaande 

ruimtes en gebouwen. 

- Bij nieuwe projecten Gasloos Bouwen. 

 

 

7. Veilig Ommen/verkeersveiligheid – ik voel me veilig en de wegen zijn op orde 

Goede bereikbaarheid van Ommen is voor inwoners en toeristen belangrijk. Prioriteiten voor 

het CDA zijn (en in die volgorde): 1. Veiligheid, 2. Leefbaarheid en 3. Doorstroming.  

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen veilig van en naar school kunnen fietsen. Veilig 

moet het ook voor de oudere weggebruikers zijn. En in het centrum hebben fietsers en 

voetgangers prioriteit – auto’s zijn daar te gast. Samen dragen wij zorg voor een veilig 

Ommen.   

Voor de economie is een goede doorstroming van het verkeer essentieel. Het wegennet moet 

hier dan ook goed op aansluiten (o.a. de N340). Dit is en blijft lastig, omdat niet alle wegen 

van de gemeente Ommen zijn of onder haar beheer vallen. Desalniettemin blijven we ons hard 

maken voor een veilig en bereikbaar Ommen.  
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Hoe zien we dat voor ons? 

- Aandacht voor de kwetsbare weggebruiker (bijv. fietsers, voetgangers, 

weggebruikers op een scootmobiel). 

- Duidelijke bewegwijzering (ook richting sportverenigingen, musea en andere 

bezienswaardigheden, eveneens in de buitengebieden). 

- Het CDA wil de gemaakte keuzes in de verkeersvisie Ommen 2030 uitvoeren; 

hierin is onder meer aandacht voor het ontlasten van de Vechtkade/centrum qua 

verkeer en gedrag van verkeersdeelnemers. 

- Straten die goed begaanbaar zijn voor alle inwoners en bezoekers van Ommen. 

Voor sommige straten in Ommen is de urgentie hoog, zoals in de Laarakkers en de 

Strangen. Een stratenplan voor heel Ommen en het aanpakken van de straten en 

vernieuwing van riolering is nodig.  

- Goed onderhoud van fietspaden; bovendien bredere fietspaden en ontwikkeling 

van fietssnelwegen samen met provincie Overijssel. 

- Veilige bermen in het buitengebied. 

- Bij de aanleg van nieuwe infraprojecten gebruik maken van bestaande 

infrastructuur. We willen de natuur zoveel mogelijk ontzien. 

- Ook mobiliteit is van belang voor de leefbaarheid van onze kernen. Naast het 

bevorderen van betaalbare vervoersvoorzieningen door samenwerking met 

professioneel vervoer stimuleren wij initiatieven zoals buurtbussen. 

- Wij ondersteunen plannen die zorgen voor een dubbel spoor Emmen-Zwolle en het 

doortrekken van treinverbindingen naar Duitsland. 
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8. Ommen leert en leeft! 

Onderwijs, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het welzijn van jong en 

oud. Het CDA is blij met alle scholen, sport- en culturele organisaties/verenigingen en 

voorzieningen in Ommen. Wij zijn trots op al die vrijwilligers die al deze voorzieningen 

samen met de professionals mogelijk maken. Wij erkennen de kracht van (sport)verenigingen 

voor de samenleving. We willen graag al onze voorzieningen behouden en versterken.  

Leraren en sporttrainers hebben een belangrijke signaleringsfunctie waar het gaat om 

opvoeding en ontwikkeling. Zij zien en horen veel over de thuissituatie en de participatie van 

kinderen en jongeren. Leraren en sporttrainers kunnen echter niet zonder de actieve 

betrokkenheid van ouders en verzorgers. Vertrekpunt voor een stabiele basis is wat ons betreft 

het gezin. 

 

Wat willen wij als CDA als het gaat om onderwijs, cultuur en sport? 

- Goede onderwijshuisvesting (basis- en voortgezet). De aanwezigheid van een 

basisschool in kleine kernen vergroot de leefbaarheid van het buitengebied. 

Kwaliteit van het onderwijs staat bij het CDA voorop.  

- Stimuleren van samenwerking (Kindplein), ook met voorschoolse voorzieningen 

(opvang en peuterwerk). 

- Actief tegengaan van pesten op school, sport(vereniging) en straat. 

- Instandhouding bijdrage van Ommen aan het jeugdsport- en cultuurfonds. 

- Blijven stimuleren van het muziekonderwijs. 

- 2018 is het jaar van de Ommerschans, wij ondersteunen en faciliteren dit van 

harte; we versterken ons erfgoed (o.a. Cultureel Centrum Ommen, het Laar, Van 

Raaltehuis). Dit kan worden gerealiseerd door project- of evenementensubsidies. 

- Ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties door het 

aanbieden van verzekeringsmogelijkheden, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

voor vrijwilligers (betaald door gemeente) en inhoudelijke en financiële 

ondersteuning bij onderhoud van verenigings-, buurt- en wijkgebouwen. 

- Ommen het hele jaar door op de kaart houden en ook buiten het seizoen zorgen 

voor evenementen (ook in onze kernen, bijv. Oud-Hollandse Markt Lemele, 

Noaberdag Stegeren). Hierbij willen we onderwijs en jongeren betrekken bij het 

organiseren van (jongeren)evenementen in Ommen. 

- Structurele bijdrage voor de Ommer Bissingh die recht doet aan de evenementen. 

- Coördinatie van en voor alle activiteiten en evenementen in Ommen; hierin zien 

we een rol weggelegd voor o.a. Natuurlijk Ommen. Wij blijven actief 

samenwerken met Vechtdal Marketing.  

- Voldoende mogelijkheid voor sport binnen en buiten, onder meer door uitbreiding 

van sporthal Carrousel. 

 


