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Waarden & Tradities  

Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Het CDA 
staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, die van 
gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-
Christelijke wortels die ons land hebben gevormd. Juist deze gedeelde 
waarden en tradities vormen de identiteit van onze samenleving. Het 
CDA wil onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in 
opvoeding en onderwijs. We hebben de wereld geërfd van onze ouders 
en te leen van onze kinderen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons 
eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied 
(rentmeesterschap). 

Christendemocraten koesteren de waarden die zekerheid geven en de 
tradities die onze gemeente bijeen helpen houden. Waar normen met 
de tijd veranderen, vormen de christelijke waarden voor het CDA een 
blijvend houvast. Waarden die in de Bijbel vooral tot uitdrukking komen 
in de zorg en liefde voor elkaar. Je leeft niet alleen voor jezelf maar ook 
voor een ander. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei door 
verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Het CDA Wierden-Enter zet 
in op betrokken inwoners door de onderlinge verbondenheid te 
versterken (solidariteit). De betrokkenheid van mensen bij hun dorp, 
gezin, school, buurt, kerk, bedrijf of hun vereniging. Dat is het ware 
draagvlak voor het leven in een dorp of buurtschap.  

Burgerschap 
De lokale democratie biedt mensen volop de kans om burgerschap te 
tonen. Wij staan voor meer zeggenschap en ruimte voor 
initiatiefnemers. Buurten en dorpen moeten invloed kunnen uitoefenen 
op het beleid. Zo willen wij de betrokkenheid laten groeien. 
Daar past een gemeentebestuur bij die partner is, ruimte geeft en de 
voorwaarden schept voor het initiatief (doe-democratie). Het draait om 
gespreide verantwoordelijkheid. Een betrouwbaar gemeentebestuur 
stelt duidelijke grenzen, geeft mensen zekerheid, maar is er ook om 
onrecht te bestrijden. Ze moet rechtvaardig zijn en zorgen voor mensen 
die kwetsbaar en afhankelijk zijn (publieke gerechtigheid). 
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Gemeenten hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen 
die in het verleden door het rijk werden uitgevoerd. De gemeente 
Wierden moet ervoor zorgen dat deze nieuwe taken goed uitgevoerd 
kunnen worden. Waar de gemeente het niet alleen kan, moeten we 
samenwerking zoeken met andere gemeenten. Onder andere bij 
ingewikkelde, gemeentegrens overschrijdende zaken om meer 
efficiëntie en kwaliteit te behalen. Uitgangspunt blijft echter wel dat de 
samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke 
organisatie. Het CDA Wierden-Enter staat met beide benen in de lokale 
gemeenschap. Daarnaast is het ook een provinciale en landelijke partij 
en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met onze bestuurlijke 
partners op regionaal-, provinciaal-, en landelijk niveau om 
bovengemeentelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in het kader van zorg 
en veiligheid adequaat aan te kunnen pakken.  

Cultuur/ Gewoontes die ons binden 
De gemeente Wierden kent een rijke, eigen cultuur, waarin culturele, 
sportieve en recreatieve evenementen een waardevolle rol spelen. Zij 
vormen voor mensen gedeelde herkenningspunten, identiteit en 
momenten waarop het gemeenschappelijke wordt beleefd. Cultuur is 
waardevol voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan 
de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van 
verbondenheid binnen gemeenschappen.  
De wereld om ons heen is aan een continue verandering onderhevig, 
wat we met elkaar proberen te bewaren is, wat voor onze geschiedenis, 
traditie en cultuur van waarde is. De gemeente (het gemeentelijk 
apparaat) heeft daarin niet noodzakelijk de hoofdrol, maar bewaakt de 
randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals 
scholen en culturele instellingen. We zijn voorstander dat culturele 
voorzieningen zoals muziek- zang- en toneelverenigingen, Kaliber 
Kunstenschool, bibliotheek, musea, creatief centrum, culturele raad, 
historische kring en vele andere particuliere instellingen en faciliteiten 
(podium) beschikbaar blijven en/of komen. Ook monumenten, alsook de 
monumentenraad moeten blijven. 
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Vrijheid 
Ieder jaar op 5 mei mogen we Bevrijdingsdag vieren. We staan dan stil 
bij het feit dat het niet vanzelfsprekend is dat we in vrijheid kunnen 
leven. In 2020 is het 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd en dat er een 
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het CDA wil hier speciale 
aandacht aan schenken. 

Integratie 
Ook in onze gemeente wonen en vestigen zich mensen met een andere 
culturele en/of nationale achtergrond. Recentelijk hebben we gezien dat 
de toestroom van vluchtelingen naar Europa uiteindelijk een ‘lokaal 
vraagstuk’ is geworden We moeten daar goed op voorbereid zijn. Het 
CDA Wierden-Enter is ervan overtuigd dat integratie het best resulteert 
als nieuwkomers zoveel mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd worden 
om echt onderdeel te worden van de gemeenschap. Dit vraagt ook wat 
van de bewoners in de wijk of de buurt. Inzet van allen is nodig. Het 
CDA ziet dit ook als een bijzondere verantwoordelijkheid voor scholen, 
kerken, vrijwilligersorganisaties en verenigingen, zodat integratie van 
nieuwkomers snel verloopt. 
 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de 
voornaamste basiskennis voor een succesvolle inburgering. Het CDA 
wil dat de gemeente vergunninghouders direct in contact brengt met 
onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat integratie in de 
samenleving sneller verloopt.   

Zondagsrust  
Het CDA Wierden-Enter is voorstander van een gezamenlijk 
rustmoment voor de samenleving als geheel en wat ons betreft blijft dat 
de zondag. Wij sluiten daarbij aan bij het CDA-standpunt zoals 
opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de 2e 
Kamerverkiezingen 2017:  
 
“Naast de bezorgdheid die we hebben over de druk op gezinnen, die 
zich in allerlei bochten wringen om werk en zorg te combineren, past 
ook een pleidooi voor een gezamenlijk rustmoment in de week. In de 
christelijke traditie is de zondag de dag dat mensen naar de kerk gaan. 
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Vandaag de dag betekent de zondag evenzeer dat veel mensen niet 
hoeven te werken en tijd hebben voor hun eigen gezin, familie en 
vrienden, voor sport of ontspanning. Wij vinden die gemeenschappelijke 
rustdag belangrijk voor de samenleving als geheel en zijn om die reden 
tegen het afschaffen van de Zondagswet, die gemeenten de 
bevoegdheid geeft om de zondagsrust te bewaren.”  
 
Een ‘gemeenschappelijk rustmoment voor de samenleving als geheel’; 
dat is voor het CDA van grote waarde. Het gaat om een gezond 
evenwicht tussen economie en samenleving. Erg belangrijk blijft de 
lokale bevoegdheid om hierover afspraken te maken die passen bij de 
lokale situatie en wensen in de gemeente. Van belang daarbij is het 
benadrukken van een ieders verantwoordelijkheid: ondernemers, 
overheid en inwoners/medewerkers.  
 
Met in achtneming van haar waardevolle uitgangspunten wil het CDA 
het gesprek aangaan om een beperkte winkelopenstelling op zondag 
mogelijk te maken. 

 
 
 

Sterke Samenleving  
Wierden is een fijne gemeente om te leven en dat willen we graag zo 
houden! Daarvoor zal eenieder zijn steentje moeten bijdragen. Eén van 
de pijlers van een sterke samenleving is volgens het CDA Wierden-
Enter het Noaberschap. Het samen verantwoordelijkheid nemen voor 
de eigen leefomgeving is waar het in de (eigen) kern om draait. 
Noaberschap kennen we als een netwerk van mensen waarbinnen men 
elkaar wil en kan helpen om aangenaam te wonen, werken en te leven 
(waarbij nieuwe communicatiemiddelen de verbindingen kunnen 
leggen). Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds 
vertrouwen, talenteninzet en wederkerigheid zijn de ongeschreven 
regels. 

Wij zijn en blijven voorstander van locaties waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Dit kan in één van de drie Kulturhuzen zijn, maar ook bij 
bijvoorbeeld een vereniging, ontmoetingsruimte of kerk. Naast deze 
bestaande ruimtes zien wij ook nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. 
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Scholen als sociaal knooppunt in de kern of wijk is hiervan een sterk 
voorbeeld. Scholen kunnen diverse partijen bij elkaar brengen, van 
waaruit een goede sociale structuur in een wijk of kern ontstaat. 
 
Het CDA Wierden-Enter zal er alles aan doen om de opgebouwde 
sociale structuren in stand te houden en is ervan overtuigd dat de 
(noaber)kracht hiervoor in de samenleving aanwezig is.  

Burgerinitiatieven  
Het CDA ondersteunt burgerinitiatieven, waarbij het proces van onderaf 
tot stand komt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de 
hondenspeeltuin, generatietuin, generatie bestendig Notter-Zuna, de 
Brandput in Enter, de Schietbaan en de Mountainbike Route. De 
gemeente wordt hierbij betrokken wanneer kennis van gemeentelijk 
beleid nodig is of voor ondersteuning bij processen. Door ideeën op 
korte termijn te realiseren, ontstaat vertrouwen bij andere partijen en 
worden nieuwe middelen aangeboord. Gelukkig is niet alles in geld uit 
te drukken!  

Veiligheid in de buurt/preventie 
Veiligheid is een basisbehoefte in de samenleving, waar mensen zich 
thuis en geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige 
maatregelen. Door permanente aandacht voor de veiligheid op thema’s 
als verkeersoverlast, veiligheid op het spoor en de overgangen, veilige 
schoolomgeving en openbare ruimte, overlast en vandalisme hebben 
we vroegtijdig kennis van ongewenste situaties. Daar waar nodig maken 
wij ons sterk voor verbeteringen. 
 
Het CDA is voorstander van initiatieven waarbij inwoners, politie en 
gemeente met elkaar in gesprek gaan over veiligheid in de buurten. De 
gemeente informeert inwoners over preventieve maatregelen en laat 
hen meedenken en werken aan het oplossen van 
veiligheidsvraagstukken in de buurt. Het CDA is voorstander van 
buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurtapps) om het 
veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie is het 
signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, zodat de 
politie in actie kan komen daar waar nodig.   
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Onderwijs 
Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden 
op hun rol en plek in de samenleving. Investeren in onderwijs is een 
investering in de toekomst. Goed onderwijs biedt alle kinderen en 
jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot 
volwaardige en betrokken inwoners. Naast de opvoeding en vorming 
van kinderen binnen het gezin, speelt het onderwijs een belangrijke rol 
bij deze vorming en ontwikkeling van jonge mensen.  
Ook hebben scholen een rol bij het signaleren en bestrijden van 
achterstanden en het bevorderen van wederzijds respect. Daarnaast is 
inhoudelijke samenwerking tussen ouders, peuterspeelzalen, voor- en 
naschoolse opvang en verenigingen van toegevoegde waarde. Het 
CDA wil niet alleen diverse functies in een gebouw bij elkaar brengen, 
maar ook streven naar een inhoudelijke samenwerking, zodat de 
sociale structuur wordt versterkt. De school fungeert als verbindende 
factor in de kernen, wijken en buurtschappen.  
 
De Evangelische Scholengemeenschap de Passie heeft in de afgelopen 
jaren duidelijk aangetoond dat zij voorziet in een behoefte. Daar de 
Passie al langere tijd ruimschoots aan de normering van het aantal 
leerlingen voldoet, is zij momenteel in goed overleg met de gemeente 
en doet onderzoek naar een definitieve huisvesting. Het CDA wil hier 
proactief aan meedenken, maar houdt de vinger aan de pols als het 
gaat om de financiële invulling van dit voornemen. 

Kulturhuzen 
Het CDA blijft een warm voorstander van de Kulturhuzen. Dit zijn de 
ontmoetingsplaatsen voor de vele verenigingen en instellingen en zij 
zijn onmisbare schakels in de buurtschappen. Ook zijn ze zeer geschikt 
voor het geven van feestjes van persoonlijke aard, die te groot zijn voor 
de huiskamer en te klein voor een horecagelegenheid. Naast de 
realisatie zal ook de exploitatie van de gebouwen geborgd moeten zijn. 

Sport 
Onze gemeente is een sportieve gemeente, waarin veel aan sport wordt 
gedaan, daar zijn we trots op. Een bloeiend sportleven getuigt daarvan. 
Het CDA staat voor een sterke stimulering van de sport, want sport is 
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goed voor lichaam en geest en zorgt voor sociale contacten. Naast het 
bindende element zorgt sport voor ontwikkeling en ontspanning. Voor 
ons gaat sport niet primair om het leveren van de beste prestaties, maar 
om het plezier in het spel, aandacht voor een goede mentaliteit en het 
leren iets te doen voor anderen.  
 
Er zijn veel sportvoorzieningen die we willen behouden en ook op 
niveau willen houden. Sportverenigingen en voorzieningen blijven 
bestaan zolang daar voldoende gebruik van wordt gemaakt. Nieuwe 
verenigingen worden gestart als daar voldoende animo voor is.  
Voorzieningen die met financiële hulp van de gemeente worden 
gerealiseerd, moeten zo veel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt. 
Het CDA denkt daarbij aan het stimuleren van de samenwerking tussen 
verenigingen en zorgaanbieders door bijvoorbeeld dagactiviteiten aan te 
bieden in sportkantines. Dagactiviteiten kunnen zo eenvoudig worden 
uitgebreid met een beweegactiviteit, de sportkantines worden efficiënter 
gebruikt en het biedt mogelijkheden voor inzet van vrijwilligers. 
 
We gaan voor een nieuwe sportaccommodatie/sporthal. Ook hier is de 
gespreide verantwoordelijkheid van belang. Naast de totstandkoming 
van de voorzieningen zal ook de continuïteit geborgd moeten worden. 
Heldere afspraken daarover zijn vooraf noodzakelijk.  

Vereniging en vrijwilligers  
Vrijwilligers zijn erg waardevol voor de samenleving. Veel verenigingen 
draaien door de inzet van deze vrijwilligers. Het CDA is ervan overtuigd 
dat vrijwilligerswerk mensen voldoening geeft en vindt het daarom 
belangrijk dat er aandacht blijft voor het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in 
de vorm van een vrijwilligersprijs. Een collectieve vrijwilligersverzekering 
moet blijven. Ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het 
scheppen van voorwaarden waarbinnen de vrijwilligers (organisaties) 
optimaal hun werk kunnen doen.  
 
Het CDA zet in op het samen met inwoners en de gemeente vinden van 
manieren waarop meer mensen binnen de gemeente kunnen worden 
gemotiveerd om vrijwilligerswerk te doen. Sociale media zijn hier een 
goed hulpmiddel voor dat we breder willen inzetten.  
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Evenementen 
Het CDA blijft een warm voorstander van de mooie evenementen die 
jaarlijks binnen onze gemeentegrenzen plaatsvinden. Het samen 
organiseren en beleven werkt verbindend in de samenleving. De 
organisatie van deze evenementen trekt echter een steeds zwaardere 
wissel op de vele vrijwilligers. We vinden daarom dat de gemeente haar 
uiterste best moet doen om de werkzaamheden met betrekking tot een 
vergunningsaanvraag tot een minimum te beperken en daar waar nodig 
een proactieve adviserende rol vervult. 
 

 
Woon- en Leefomgeving 
In de gemeente Wierden is het goed wonen! Dat is prachtig, want 
wonen is een basisbehoefte. Mensen hechten veel waarde aan hun 
woning en hun leefomgeving. Voor het CDA moet het woonbeleid 
aansluiten op de woonwensen van inwoners en gericht zijn op kwaliteit, 
duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Daarom moeten nieuwe 
initiatieven ook getoetst worden aan de volgende uitgangspunten: 
levensloopbestendig bouwen, gevarieerd woningaanbod en 
verduurzaming. 

Levensloopbestendig bouwen 
Het CDA Wierden-Enter vindt het heel belangrijk dat woningen 
bestendig zijn voor verschillende levensfasen. We zetten in op 
levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien 
en mensen gezond oud worden. Dat vraagt om goede voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld veilige speel- en ontmoetingsplekken, waarbij 
rekening wordt gehouden met de diversiteit van onze samenleving. 

Gevarieerd woningaanbod  
Het CDA maakt zich sterk voor voldoende betaalbare huur- en 
koopwoningen in alle kernen en buurtschappen. Dat betekent dat we 
rekening houden met wensen van alle groeperingen zoals starters, 
alleenstaanden, senioren, gezinnen, begeleid wonen en migranten. Het 
gaat om een evenwichtige verdeling, waarbij alleen echt urgente 
gevallen voorrang krijgen. 
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Allereerst wil het CDA meer in zetten op de bestaande woningvoorraad 
en daar waar nodig passende nieuwbouwwoningen realiseren. Dat 
vergt wel duidelijke keuzes, met name op financieel vlak. In dit kader 
willen we een flexibeler woonbeleid (bijvoorbeeld tijdelijke 
wooneenheden), waardoor we kunnen inspelen op de (snel wisselende) 
behoefte. 

Verduurzaming 
Het gebruik van fossiele brandstoffen is aantoonbaar schadelijk voor 
ons milieu. Inmiddels zijn uitstekende alternatieven ontwikkeld als het 
gaat om opwekking van elektriciteit (zonnepanelen) en verwarming 
(warmtepompen). In dat kader wil het CDA dat verplicht onderzoek 
wordt gedaan of toekomstige bouwprojecten opgeleverd kunnen worden 
zonder gasaansluiting. Een alternatief daarop is onderzoek te doen naar 
aansluitingen op biogas. De onderzoeksverplichting wordt waar mogelijk 
vastgelegd in gemeentelijk beleid, bestemmingen en 
verkoopcontracten. Het CDA wil dat de gemeente Wierden zich 
maximaal inzet, zodat inwoners zich bewust worden van mogelijkheden 
voor de eigen woning door een adequate voorlichting en doorverwijzing 
naar mogelijke subsidieverstrekkers. 

Omgevingswet 
De nieuwe Omgevingswet, welke naar verwachting in 2021 ingaat, 
bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, 
natuur en water. De wet stelt kaders, maar eist aan de andere kant ook 
ruime betrokkenheid van de inwoners aan de voorkant van het proces 
en legt ook duidelijk het initiatief bij de burger. Gespreide 
verantwoordelijkheid is een echt CDA-begrip. Het CDA is van mening 
dat inwoners gemobiliseerd moeten worden om vroegtijdig mee te 
denken over plannen en projecten. Het CDA ondersteunt het initiatief 
generatiebestendig Notter-Zuna en ziet mogelijkheden deze pilot uit te 
breiden naar ander plekken binnen de gemeente Wierden.  

Platteland  
Nationaal gezien is de agrarische sector een belangrijke pijler in onze 
economie, die ook in tijden van crisis zich goed staande heeft weten te 
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houden. In onze plattelandsgemeente verdient de agrarische sector 
daarom ook onze speciale aandacht. Bestaande agrarische 
bedrijvigheid anno 2018 staat onder druk, maar blijft ook belangrijk voor 
onze lokale economie en werkgelegenheid. Het CDA wil vernieuwende 
agrarische ontwikkelingen stimuleren, o.a. op het gebied van 
duurzaamheid en energie. Bestaande bedrijfsvoering moet echter 
hierdoor niet belemmerd worden. Zo moet bijvoorbeeld de aanleg van 
zonnepanelen bij voorkeur niet ten koste gaan van beschikbare 
landbouwgronden. Het CDA vindt dat er bij dit soort initiatieven gedegen 
onderzoek moet worden gedaan. 
 
Ondanks de aanwezige bedrijvigheid moet het karakter van het 
buitengebied wel landelijk blijven. Daarnaast moet er aandacht zijn voor 
lichtvervuiling op het platteland en rondom bedrijventerreinen. Binnen 
de gemeente moet er een helder kader blijven bestaan voor de rood-
voor-rood regeling, kwaliteitsimpuls groene omgeving en een duidelijk 
beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (vab) om verrommeling 
en verpaupering van het platteland tegen te gaan. 
 
We gaan voor een vitaal platteland dat alleen in stand gehouden kan 
worden als het Noaberschap (in een modern jasje) gewaarborgd wordt. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat er een gevarieerd woningaanbod is, 
zodat ook jonge gezinnen op het platteland kunnen blijven wonen. Voor 
de leefbaarheid in onze buurtschappen is het gewenst dat scholen 
bestaansrecht houden. 

Dorpskernen 
De gemeente Wierden heeft met Enter en Wierden twee mooie 
dorpskernen en een aantal levendige buurtschappen. Het CDA is warm 
voorstander dat dit ook zo blijft en dat inwoners en passanten volop 
kunnen genieten van de omgeving. Het CDA vindt een goede invulling 
van de dorpsrandzones en een aantrekkelijke entree van de kernen 
Wierden en Enter van groot belang. Zij bepalen hoe vanuit het 
buitengebied de entree naar de dorpen worden beleefd, maar zeker ook 
hoe die randen gezien van uit de dorpen passend overlopen in het 
platteland. Om het welzijn van de burger te bevorderen, vindt het CDA 
dat er voldoende openbaar groen aanwezig moet zijn in de kernen en 
buurtschappen. Voldoende en goed uitgezette en ingerichte ommetjes 
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zijn daar onderdeel van. Ook het onderhoud van wegen en riolering 
moet op orde zijn om veiligheid en gezondheid van de inwoners te 
waarborgen.  

Natuur en recreatie 
Een vitaal platteland kan breder getrokken worden dan alleen de 
agrarische sector. Ook toerisme en recreatie zijn hierin factoren. Het 
mooie agrarische landschap en de natuur in de gemeente Wierden 
bieden talrijke mogelijkheden om van te genieten en zijn dus zeer 
geschikt voor veel verschillende vormen van recreatie en toerisme. Het 
CDA is voorstander van goede recreatieve voorzieningen. Verder wil 
het CDA een adequate invulling van het behoud van de natuurwaarden 
op het platteland als opvolging van de groene en blauwe diensten 
(huidige onderhoudscontracten). 
 
Het CDA wil de opzet en invulling van Tourist Info heroverwegen in 
relatie tot de Twentse initiatieven. We maken ons sterk voor een 
toeristisch bord van “de Reggestreek” langs de Rijkswegen (A1 en A35) 
in 2020. Dit is een duidelijke (h)erkenning van onze mooie streek.  

Verkeersveiligheid 
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede 
verkeersveiligheid. Iedereen moet op een veilige manier op weg 
kunnen. Vooral bij maatschappelijke locaties zoals scholen en 
(sport)clubs. Daarnaast zal er blijvende aandacht moeten zijn voor 
passende inrichting en het aanspreken op gedrag om de 
verkeersveiligheid in de centra van Wierden en Enter te waarborgen. 
Het CDA is voorstander van het behouden van verlichting in het 
buitengebied op plaatsen waar dit de verkeersveiligheid ten goede 
komt. Bij het onderhoud en verbeteren van wegen moet er meer 
rekening gehouden worden met het landbouwverkeer. Te denken valt 
aan alternatieven voor snelheid verminderende maatregelen zoals 
verkeersdrempels. Ook toegankelijkheid van boerenerven behoeft 
aandacht vanwege de toegenomen omvang in grootte en intensiteit van 
vracht en landbouwverkeer.  
Binnen de gemeente Wierden wordt veel gefietst. Recreatief, maar ook 
van en naar scholen en werk. Het CDA vindt dat er veilige fietsroutes 
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naar scholen, bijvoorbeeld op trajecten van Enter via Ypelo naar 
Almelo, van Enter naar Goor en in Hoge Hexel langs de 
Bekkenhaarsweg moeten zijn. Dit vergt een goede inrichting, goed 
onderhoud en passende verlichting van fietsroutes.   

Asbest 
Asbestverwijdering heeft onze aandacht. De gemeente dient hier de 
helpende hand te bieden om de procedures te ondersteunen. Ook een 
goede regionale aanpak verdient in de optiek van het CDA aanbeveling. 
Ook wil het CDA initiatieven ontwikkelen om het asbest in versneld 
tempo te verwijderen. 
 
 

Zorg voor elkaar 

Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat 
van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten. De zorg voor onze ouderen, zieken en 
gehandicapten is dan goed geregeld en waar mogelijk onderling 
vormgegeven. Bij omzien naar elkaar hebben we het over wat mensen 
voor elkaar doen. Elkaar helpen, het samenleven in de buurt. Dit kan 
door vrijwilligerswerk, mantelzorg, via het verenigingsleven en ook via 
inzet in de buurt.  

Mantelzorg 
Mantelzorgers zijn van onmisbare waarde in de zorg voor hun naasten. 
Mantelzorg kan heel zwaar zijn, soms zelfs te zwaar. Dagopvang, 
dagbesteding en respijtzorg zijn in dit verband goede vormen van 
ondersteuning en ontlasting van de mantelzorgers. Zo kunnen de 
mantelzorgers van tijd tot tijd op adem komen. Het CDA wil deze 
vormen van ondersteuning blijven stimuleren en nieuwe initiatieven 
aanmoedigen. 

Eenzaamheid 
Ouderen wonen veel langer zelfstandig. Dit brengt ook het risico van 
vereenzaming met zich mee. De zorg en aandacht voor ouderen is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het CDA vindt het noodzakelijk 
dat deze kwetsbare groep onder de aandacht blijft. Ouderenbonden, 
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kerken, Kulturhuzen, buurthuizen, buren, vrijwilligers, mantelzorgers en 
Wijksaam spelen hierbij een grote rol.  

Werk en participatie  
Met de participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt 
voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het CDA blijft zich inzetten voor (betaald) werk voor diegenen die dat 
kunnen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale 
contacten. 
De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave om 
samen met werkgevers, UWV, onderwijs, WSW-bedrijf (Soweco) en 
uitzendbureaus de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk te houden. 
Ook voor mensen voor wie betaald werk een brug te ver is, is 
participatie waardevol. Voor hen zijn er zogenaamde ‘beschutte 
werkplekken’. Het CDA verwacht een tegenprestatie van mensen die 
een uitkering ontvangen, maar niet deelnemen aan het arbeidsproces. 
Bij voorkeur kan ook de tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting 
van een betaalde baan.  

Armoede 
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral een zaak 
van niet kunnen meedoen in de samenleving. Het CDA vindt dat de 
inwoner eerst zelf verantwoordelijk is, maar wil dat de gemeente zorgt 
voor een vangnet in situaties waar dit niet lukt. Een integrale aanpak 
met zorg en welzijn is van belang. Voorkomen is beter dan genezen. 
Goede toegankelijke en begrijpelijke informatie van de gemeente is een 
basisvoorwaarde. 
 
Een gering (gezins)inkomen mag niet leiden tot een sociaal isolement, 
zeker niet voor kinderen. Het in stand en op peil houden van de 
bijzondere bijstand is daarom vereist. Het actief benaderen van mensen 
die op de armoedegrens leven is zeer wenselijk, omdat een deel van 
deze groep niet op de hoogte is van de voorzieningen waarvan zij 
gebruik kan maken. Hierbij moet goed worden samengewerkt met 
scholen, kerken en andere maatschappelijke organisaties. Binnen onze 
gemeente zijn er al initiatieven, zoals Stichting BOWIE en 
schuldhulpverlening (maatjes).  
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Het CDA wil sport en cultuur faciliteren waar dat mogelijk is. We 
realiseren ons echter wel dat de financiële mogelijkheden niet 
onbeperkt zijn en er dus keuzes gemaakt moeten worden. Kinderen van 
wie ouders niet de financiële mogelijkheden hebben om het 
lidmaatschap van een club te betalen mogen niet buitengesloten 
worden. Het CDA vindt het belangrijk dat er overleg is tussen de 
gemeente en de verschillende clubs en gaat uit van het handhaven van 
de huidige voorzieningen.   

Gezinnen 
Onze samenleving is een dynamisch geheel. Het CDA ziet dat de 
samenstelling van huishoudens in de afgelopen jaren meer divers 
geworden is. Voor het CDA is het gezin, in welke samenstelling dan 
ook, het fundament van de samenleving. Bij een gezin met meer 
hulpvragen is het nadrukkelijk gewenst dat één instantie de 
verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan het gezin op zich 
neemt. De professional uit deze instantie is de coördinator en stemt de 
verschillende werkzaamheden van de bij het gezin betrokken 
hulpverleners op elkaar af.  

Jeugd 
Onze jeugd moet zich goed kunnen ontwikkelen.  
Vroegtijdige signalering van problemen kan helpen voorkomen dat er 
iets misgaat in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als zij een 
steuntje in de rug nodig hebben, moet volgens het CDA het accent 
liggen op preventie. Het op peil houden en realiseren van de algemene 
jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, 
scholen, sportclubs en het jongerenwerk moeten we actief bewaken.  
Wij denken daarbij ook aan goede voorlichting over het gebruik van 
sociale media, alcohol, roken en (soft)drugs. Essentieel is dat de 
drempel om hulp te zoeken zo laag mogelijk is.  

Sociaal beleid gemeente 
In de afgelopen raadsperiode zijn door het rijk drie decentralisaties in de 
zorg doorgevoerd: de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de 
Jeugdzorg en de Participatiewet. De uitvoering ligt vanaf 2015 bij de 
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gemeenten. De decentralisaties gingen gepaard met bezuinigingen die 
door de gemeenten moesten worden doorgevoerd. Voor het CDA 
gelden de volgende uitgangspunten: 

• Aandacht voor mensen die in de knel komen met mogelijkheden 
voor maatwerk. 

• Goede bewaking van de kwaliteit van de zorg.  

• Een goede financiële basis met ruimte voor aanpassingen als 
de eerste twee punten daar aanleiding toe geven.  

• Twentse samenwerking voor optimale kwaliteit en efficiency van 
de zorg. De middelen maximaal inzetten voor directe zorg en de 
bureaucratie verder terugdringen.  

 
In de jaren 2015, 2016 en 2017 was sprake van een 'gesloten financieel 
systeem'. De uitkeringen van het rijk werden gebruikt en/of 
gereserveerd voor de uitvoering en konden niet voor andere 
beleidsterreinen worden ingezet. Ook voor 2018 is nog sprake van een 
zogenaamde doeluitkering. Het CDA is voorstander van het handhaven 
van deze systematiek. De zorg leent zich niet voor vermenging met de 
algemene middelen. 
 
 

Eerlijke Economie 

Wierden is een moderne plattelandsgemeente met een uitgebreid 
aanbod van winkels en voorzieningen en een zeer divers 
verenigingsleven. Wierden en Enter hebben een gevarieerd winkel- en 
dienstenaanbod, zijn goed bereikbaar en het parkeren is gratis. Daar 
zijn we trots op en dat moet zo blijven. 

Het CDA Wierden-Enter vindt een eerlijke economie belangrijk, waarin 
mensen kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en 
iedereen de kans krijgt om een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het 
mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en de leefomgeving. Wij 
willen de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid 
bevorderen door de regeldruk te verminderen en een gunstig 
vergunningenbeleid te voeren. Zo wordt de lokale bedrijvigheid in alle 
sectoren gestimuleerd. De beweging in de detailhandel, als gevolg van 
online shoppen, speelt ook in onze gemeente. Het CDA hecht er belang 
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aan dat in beide kernen de lokale winkeliers hun handel kunnen blijven 
voortzetten en lokale initiatieven gesteund worden.  
 
De regionale economie is voor onze gemeente ook belangrijk. Veel 
inwoners werken in één van de buurgemeenten. Naast onze eigen 
bedrijvigheid zorgen we ook gezamenlijk met andere gemeenten voor 
werkgelegenheid in de regio. Het bedrijventerrein “De Elsmoat” is hier 
een goed voorbeeld van.  

Bedrijvigheid dorpscentra  
We willen onze dorpskernen aantrekkelijk houden. Hierbij vindt het CDA 
Wierden-Enter dat de lokale ondernemers een eigen 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Het CDA vindt dat bij een levendig 
centrum ook goede horecavoorzieningen passen. Door het 
ondersteunen van de winkeliersverenigingen willen we ook deze 
organisaties de mogelijkheid geven om de centra aantrekkelijk te 
houden.  
 
Het CDA is van mening dat leegstand zoveel mogelijk voorkomen moet 
worden. Dit betekent dat in dorpscentra niet nieuw gebouwd mag 
worden zonder dat er een duidelijke bestemming voor het pand is 
aangewezen. Bij langdurige leegstand moet binnen de mogelijkheden 
ruimte zijn voor een andere bestemming. Het CDA zet in op de 
totstandkoming van een daadkrachtige en vooruitstrevende Retail 
agenda. 

Bedrijvigheid/bedrijventerrein 
In onze gemeente hebben we een aantal bedrijventerreinen die elk hun 
eigen kracht hebben. De invulling van nieuwe bedrijventerreinen, moet 
waar nodig worden gestimuleerd. De bestaande bedrijventerreinen 
moeten aantrekkelijk blijven. Waar nodig dient er revitalisatie, in overleg 
met de ondernemers, plaats te vinden.  
Het CDA Wierden-Enter zet zich in om, waar mogelijk, lokale 
ondernemers te betrekken bij projecten en lokale inkoop. Zij zorgen 
immers voor werkgelegenheid en vitaliteit van de gemeente. 
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Bedrijvigheid buitengebied 
Het CDA Wierden-Enter ziet de meerwaarde van bedrijvigheid in het 
buitengebied. Daar waar mogelijk dient de gemeente zinvol hergebruik 
te stimuleren. Dit hergebruik dient wel ingepast te worden in de 
omgeving. Daarbij hoort naar onze mening ook de woonfunctie 
behouden te blijven.  

Agenda voor Twente 
Gemeente Wierden is een forensengemeente. Dat wil zeggen dat het 
merendeel van onze inwoners werkzaam is buiten de 
gemeentegrenzen. Daarom is samenwerken met de veertien 
omliggende Twentse gemeenten van belang. Deze samenwerking 
wordt concreet met de Agenda voor Twente. De agenda voor Twente is 
vormgegeven voor 2018 – 2022 en als CDA Wierden-Enter kunnen we 
ons hier goed in vinden. We hebben voordeel van de ontwikkelingen in 
Twente, maar zijn bovenal trots op onze regio. Er zijn veel zaken als 
werkgelegenheid, onderwijs, zorg en bereikbaarheid die de gemeente 
overstijgen. Inwoners van de gemeente Wierden maken namelijk ook 
gebruik van voorzieningen buiten de gemeente. We steunen de agenda 
van Twente en zetten ons in voor een succesvolle uitvoering.   

Mobiliteit en bereikbaarheid 
Door de ligging aan diverse rijkswegen en spoorverbindingen wordt 
Wierden weleens de bereikbaarheidskampioen van Overijssel 
genoemd. Wierden verbindt werk met recreatie, groen met bebouwing 
en inwoners met bezoekers. 
  
Voor de ontwikkeling van de gemeente Wierden vinden wij het 
noodzakelijk dat de A35 zo snel mogelijk wordt doorgetrokken naar 
Zwolle. Dit verbetert in meerdere opzichten de bereikbaarheid van 
Wierden. Investeringen ten behoeve van de N36 zijn op korte termijn 
nodig. Deze verbinding naar het noorden wordt intensief gebruikt en 
dient op meerdere punten verbeterd te worden. Enter heeft een prima 
ligging aan de A1 met daarmee een directe ontsluiting naar Duitsland 
en het westen van het land. Oponthoud moet tot een minimum worden 
beperkt. Daarom moeten de voorbereidingen voor de verbreding van de 
A1 voortvarend worden opgepakt, waarbij rekening wordt gehouden met 
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de belangen van omwonenden. Daarnaast zet het CDA in op voldoende 
carpoolplaatsen in de nabijheid van de A1. 
 
Ook een goed openbaar vervoersnetwerk is zeer gewenst. De treinen 
dienen regelmatig te stoppen en er moeten goede verbindingen zijn in 
alle richtingen. Daarnaast is een goede aansluiting op de bussen 
vanzelfsprekend, zodat er een dekkend netwerk van openbaar vervoer 
blijft.  

Duurzaamheid 
Verduurzaming, vergroening en het realiseren van een circulaire 
economie staan bovenaan de maatschappelijke en politieke agenda’s. 
Een duurzame toekomst vraagt om een investering in de economie en 
infrastructuur. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van 
bewoners, instellingen en ondernemers en hen de ruimte bieden. We 
moeten als gemeente het goede voorbeeld geven. Dat wil zeggen dat 
we als gemeente ook duurzaam moeten inkopen en aanbesteden. 
 
Ook in onze gemeente is de vraag hoe plannen voor wind- en zonne-
energie bij kunnen dragen aan onze leefomgeving. Het CDA wil dat 
concreet in beeld wordt gebracht op welke manier in onze gemeente 
projecten voor energiebesparing en energieopwekking de kwaliteit van 
de omgeving kunnen versterken. De gemeente is bijvoorbeeld 
voorwaardenscheppend geweest bij het project De Groene Weuste. We 
moeten onze inwoners actief en op tijd bij de maatregelen betrekken om 
de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dit verdrag heeft gevolgen 
voor de leefomgeving, ook in onze gemeente. Het CDA Wierden-Enter 
legt de komende jaren de nadruk op: betaalbare en duurzame energie, 
verantwoorde consumptie en productie (circulair) en klimaatactie. 

Energietransitie 
Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt 
met hernieuwbare energie. De meerwaarde vanuit het CDA-
gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding 
en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van 
bovenaf aan de samenleving op te leggen. Door de 
verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag mogelijk in de samenleving 
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terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij 
nadrukkelijk samen oppakken met de provincies en waterschappen om 
in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te 
leggen.  
‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed 
‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op energietransitie. 
Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en 
het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van 
verantwoordelijkheden.  
 
Om de klimaatdoelstellingen te halen, is inzet van windenergie 
noodzakelijk. Het CDA volgt nieuwe technologische ontwikkelingen 
zoals windversnellers met belangstelling. Dus windenergie als het even 
kan met windversnellers en andere technische innovaties die in 
ontwikkeling zijn. Wij zetten ons in voor duurzame energie 
mogelijkheden. Het is onze verantwoordelijkheid. De provincie heeft 
bepaald dat dit in de gemeente Wierden vooral langs infrastructuur (de 
wegen) zou kunnen. 
 

Afvalinzameling  
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de 
overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk 
recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij 
voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het streven moet zijn: Van 
Afval naar Grondstof (VANG). De gemeente heeft ook veel 
bermmaaisel en dit wordt nu afgevoerd. Dit maaisel kan ook circulair 
ingezet worden en direct naar de landbouw (grondstof als organische 
stof) ook dan hebben we het over van afval naar grondstof. 

Financiën 
Voor het CDA is een gedegen financieel beleid een belangrijke basis. 
Door de crisis in de afgelopen jaren, de daarmee samenhangende 
bezuinigingen en de ingrijpende decentralisaties in de zorg, lijkt de 
financiering van gemeenten door het rijk aan herziening toe. Het CDA is 
van mening dat er inmiddels sprake is van een scheefgroei tussen 
verantwoordelijkheid en financiering. De gemeente heeft maar voor een 
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klein deel invloed op de opbrengsten. Uitvoering van rijksbeleid via het 
gemeentefonds heeft zijn grenzen bereikt.  
 
Het CDA Wierden-Enter maakt gebruik van de korte lijnen met de CDA-
fractie in de tweede kamer om dit blijvend onder de aandacht te 
brengen en aan te dringen op reële financiële middelen. Middelen die 
passen bij de gewijzigde verantwoordelijkheden van de gemeente. 
Aanpassing van de OZB is voor het CDA alleen bespreekbaar als het 
aantoonbaar noodzakelijk is voor een eerlijker verdeling van lasten en 
opbrengsten en het direct ten goede komt aan de plaatselijke 
samenleving. Ook behoort de OZB altijd in relatie te worden gezien met 
de totale gemeentelijke lastendruk voor inwoners. 
 
 
 
 
 

Politiek is mensenwerk 
Politiek maakt werk van onze gemeente 
Politiek is maatwerk voor ons CDA 
Politiek vraagt een glasheldere keuze. 

 
 
 

Het CDA doet wat met uw keuze. 
 


