
Het CDA heeft ooit vier kernwaarden 
(solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, 
rentmeesterschap en publieke gerechtigheid) 
geformuleerd. Ze hebben de tand des tijds 
glansrijk doorstaan. Voor onze afdeling Raalte 
is het nog steeds een belangrijke inspiratiebron 
en tevens de leidraad voor dit verkiezings-
programma. Dus nu, misschien wel meer dan 
ooit, zijn we SAMEN AAN ZET!

CDA Raalte blijft zich onverminderd inzetten voor 
een gemeente Raalte waar het prettig wonen, 
werken en leven is. Een gemeenschap die naar 
elkaar omkijkt en waar we ruimte hebben én 
bieden aan elkaar. Op z’n Sallands samengevat 
draait het hier om noaberschap! Daarbij past 
volgens ons een samenleving waarin gemeente 
en burgers samen optrekken en ook samen de 
verantwoordelijkheid dragen.

We gaan dus op de bres om de status van prettig leef-, woon- en werkklimaat 
te behouden. Dat willen we onder andere doen door: 

• Nieuwe woon- en zorgconcepten te creëren
• Een stevig fundament voor sport, beweging, vitaliteit en cultuur neer te zetten
• De weerbaarheid van jongeren te vergroten m.b.v. de gelden van het Nationaal 
 Programma Onderwijs
• Nieuwbouw in alle kernen met het accent op jongeren en ouderen 
• Een nieuwe bestemming voor kerkgebouwen te vinden
• Verstening van het buitengebied tegen te gaan
• Het lokale actieplan werk uit te voeren incl. een passend leeraanbod voor werknemers 
• Telkens aan te haken bij de ontwikkelingskansen van en met Regio Zwolle
• Belangrijke thema’s en besluiten begrijpelijk aan de inwoners uit te leggen, 
• Inwoners te stimuleren meer te doen aan energiebesparing en duurzaamheid

Als we het hebben over een prettig leef-, woon- en werkklimaat, dan geldt dit voor iedereen. Laat daar 
geen twijfel over bestaan! Iedere inwoner van de gemeente moet kunnen deelnemen aan de samenleving 
en onderdeel kunnen zijn van de gemeenschap. Dat betekent dat we extra aandacht schenken aan 
burgers voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze meedoen.

Kies je voor CDA Raalte, dan kies je voor stabiliteit in de gemeentelijke politiek. En voor een partij die al 
vele jaren collegeverantwoordelijkheid heeft gedragen. 

Zo hebben we in de afgelopen 4 jaren onder andere een bijdrage geleverd aan:
• Meer buurtsportcoaches ter ondersteuning van het verenigingsleven en om ouderen  
 te stimuleren meer te bewegen
• Een Centrum voor Jeugd en Gezin dat prima functioneert als vraagbaak en informatiepunt
• Renovatie belangrijke toegangswegen in Raalte en Nieuw Heeten en budget voor 
 aanpak wegen centrum Heino
• Meerjarig investeringsplan huisvesting onderwijs
• Een eerlijk minimabeleid
• Vaststellen richtlijnen zonneparken

GA JIJ STEMMEN? 
NATUURLIJK!


