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CDA staat voor Christen Democratisch Appel. Vanuit ons christen zijn, onze christelijke
waarden en normen willen wij ons dienstbaar maken aan de inwoners van Zwartewaterland.
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Inleiding
Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kunnen we stellen, dat het CDA in de
huidige zittingsperiode, als coalitie partner van CU en SGP, heeft mee mogen werken aan
een sterkere gemeente Zwartewaterland. Daarbij ontkennen we niet, dat we, om daar te
kunnen komen, impopulaire maatregelen hebben moeten nemen. Denk aan de
bezuinigingen en denk aan belastingverhogingen. Dat dit nodig bleek te zijn werd ons ook
aangereikt door de over de schouders meekijkende mede overheden (provincie en rijk).
Natuurlijk hebben we het tij meegehad door de lagere te betalen rente over de forse
uitstaande leningen. Ook de hogere uitkering van het rijk heeft hieraan meegewerkt.
Uiteindelijk kwam het einde van de crisis in zicht. Hierdoor kregen we de mogelijkheden om
meer werk te kunnen uitvoeren in het openbaar gebied: wegen, groen maar ook het
opkrikken van de uitstraling van de centra in Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt.
Dat het economisch beter gaat laten ook de ontwikkelingen in het bedrijfsleven zien. Het
industrieterrein in Genemuiden is volgebouwd en de vraag is nog groot. In Hasselt hebben al
forse ontwikkelingen plaatsgevonden en zullen nog forse ontwikkelingen plaatsvinden terwijl
in Zwartsluis, na jaren van stilstand, meerdere ondernemers op het industrieterrein
Kranerweerd hun bedrijven zullen bouwen.
Dit houdt niet in dat we overal even gelukkig mee zijn. Ook wij hebben moeten slikken. Denk
bijvoorbeeld aan het verdwijnen van het oude Agnietencollege. Jammer, maar nu het weg is
zullen we er alles aan doen, dat ook daar weer een representatief gebouw moet terug zal
moeten komen. We willen niet achterom blijven kijken maar vooruit kijken en de kansen die
er nu liggen met beide handen aanpakken. Ook de woningbouw zit weer in de lift. In drie
kernen wordt er volop gebouwd. Alleen baart ons de uitbreiding in Kamperzeedijk zorgen. De
plannen liggen klaar, maar een enkele handtekening ontbreekt nog.
Voor het zomerreces 2017 heeft het CDA samen met andere partijen een motie
aangenomen waarin het college wordt opgedragen meer geld uit te trekken voor het
verbeteren van de uitstraling openbaar groen en fiets- en wandelpaden. Bij de
begrotingsbehandeling in oktober heeft het college hier gevolg aangegeven waardoor we
vanaf 2018 verbeteringen gaan waarnemen.
In dit verkiezingsprogramma vindt je de standpunten welke het bestuur, de
gemeenteraadsfractie en wethouder in samenspraak met zowel CDA leden als overige
betrokken inwoners van Zwartewaterland hebben samengesteld.
Het CDA is een betrokken volkspartij. Graag willen wij een brede afspiegeling zijn van onze
samenleving zodat het mogelijkheden biedt om iedereen in onze samenleving te kunnen
bedienen. Oud en jong. Arm en rijk. Medewerker en werkgever. Sporter en toeschouwer.
Gezond en minder gezond. Werkend en niet werkend. Leerling en leraar. Gezamenlijk
kunnen wij: “TROTS ZIJN OP ZWARTEWATERLAND” omdat we er mogen wonen, werken
en recreëren. Wij accepteren iedereen die zich houdt aan de wet- en regelgeving.
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problemen constateren en aan kunnen
reiken zodat hieruit actief hulp en bijstand
aan inwoners kan worden gegeven.
Kerken kijken niet alleen om naar hun
leden maar ook naar niet kerkelijken. Zo
kunnen we gezamenlijk onze leef- en
woongemeenschap versterken.

Inwoners
1.1 Welzijn
Jeugd
Zwartewaterland is een jeugdige
gemeente. Meer dan 1/3 van onze
inwoners bevind zich in de
leeftijdscategorie 0 t/m 25 jaar. (CBS
2016). Een groot deel van het jeugdbeleid
wordt uitgevoerd door het professionele
jongerenwerk. De ingeslagen weg van
signaleren op straat en bij verenigingen is
de juiste weg. Echter is het jongerenwerk
vrijwel onzichtbaar. Een inventarisatie
onder jongeren in de doelgroep wees uit
dat zij allen het jongerenwerk niet kenden.
Het CDA vraagt zich daarom af of het
jongerenwerk wel voldoende doet om
zichtbaar te zijn. Signalering van
problemen in de jeugd zijn enorm
belangrijk om latere problemen op
volwassen leeftijd te voorkomen. Maar ook
jongeren die zich niet op de veel
voorkomende vindplaatsen ophouden
moeten worden bereikt.

Wonen in je wijk
Sinds de start van de pilot `Wijkgericht
Werken` worden initiatieven vanuit de
samenleving beter ondersteund. Het CDA
is blij om te zien dat deze initiatieven
worden uitgevoerd. Het CDA ziet graag
meer van deze initiatieven en wil daarom
het Wijkgericht Werken verder uitbreiden.
Op dit moment vinden er veel activiteiten
plaats in de openbare ruimte. Zoals het
vernieuwen en onderhouden van de
speelpleintjes in de wijk. Dit zou goed
uitgebreid kunnen worden naar sociale
activiteiten in de straat. Zoals het
organiseren van kindermiddagen of
gezamenlijke wandelingen. Het accent van
het wijkgericht werken moet uitbreiden van
alleen het aanpakken van de fysieke
ruimte naar ook het ondernemen van
sociale activiteiten. De gemeente moet
hierin geen afwachtende rol innemen,
maar faciliteren en aanjagen. Voorbeeld
hiervan is “Samen Zwartsluis”.

Vereenzaming
Steeds meer ouderen wonen zelfstandig.
Dat is een positieve ontwikkeling. Echter,
het risico van langer zelfstandig wonen is
vereenzaming. Het CDA vindt het daarom
belangrijk dat deze groep ouderen onder
de aandacht blijft. Ouderenbonden,
kerken, buurtgenoten, vrijwilligers en
mantelzorgers spelen hierbij een grote rol.
Het is daarbij belangrijk dat ouderen op de
hoogte worden gebracht van de
voorzieningen die voor hen in de buurt
zijn. Daar kunnen zij andere mensen
ontmoeten, meedoen aan activiteiten en
informatie/advies ontvangen. Deze
voorzieningen moeten tevens goed
bereikbaar zijn voor ouderen met een
beperking.

1.2 Zorg
Jeugdzorg
De uitvoering van de jeugdzorgwet is een
grote, complexe uitdaging. Veel
gemeenten maken gebruik van
gemeenschappelijke regeling voor het
organiseren van de zorg. Wat we niet
moeten vergeten is dat er ook een
preventieve taak voor de gemeente is
weggelegd in de jeugdwet. Op het gebied
van een preventief gezondheidsbeleid zijn
er nog wel wat aandachtspunten. Het
gebruik van alcohol onder jeugd is de
afgelopen jaren niet afgenomen en het er
zijn steeds meer signalen van (excessief)
drugsgebruik in Zwartewaterland.
Waar ook meer aandacht voor moet
komen is de overgang van zorg in de
jeugdwet naar de zorg voor volwassen. Dit

Kerken
De rol van de kerken binnen onze
samenleving blijft groot. Binnen het hele
sociale domein zijn zij mede de “oren” die
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baart veel ouders zorgen en goede
begeleiding in deze overgang is hier
noodzakelijk.

Armoede en schuldhulpverlening
Er is sprake van armoede als iemand zich
niet meer in zijn of haar levensbehoeften
kan voorzien. Het is een taak van de
gemeente om deze situaties zo veel
mogelijk te voorkomen. Daarom moet er
met betrekking tot armoede meer
preventief worden gewerkt. “Beter
voorkomen dan genezen.” Het is wenselijk
dat de ogen en oren in de wijken van
Zwartewaterland ook signalen van
armoede en/of schuldproblematiek
ontvangen. Als hier een pro-actief
gehandeld kan worden dient de gemeente
dit te doen door ‘achter de voordeur’
proberen te komen.

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning is
in de afgelopen raadsperiode ingrijpend
veranderd. Iedere gemeente is nu
verantwoordelijk voor een goede –
evenwichtige - invulling van de
maatschappelijke zorg voor haar
inwoners. Door de wijzigingen van de
Wmo is de gemeente verantwoordelijk
voor de huishoudelijke hulp, mantelzorg,
vrijwilligerswerk, dagbesteding,
dagopvang, wijkverpleging en speciale
zorg. Het beleid van de gemeenten moet
er op gericht zijn om de beschikbare
gelden zo goed mogelijk te verdelen,
ondanks eventuele kortingen die door Het
Rijk opgelegd worden. Naast goede zorg
is goede cliëntparticipatie noodzakelijk.
Familieleden van betrokken, net als
mantelzorgers en vrijwilligers moeten
vertegenwoordigd worden in het bijsturen
van het Wmobeleid van de gemeente. Ook
de Adviesraad Sociaal Domein moet hier
een actieve rol in blijven behouden.

Mantelzorg
Het huidige landelijke beleid legt meer
druk op mantelzorgers. Iedere inwoner
van Nederland wordt meer
verantwoordelijk voor de zorg van zijn of
haar naasten. Het CDA ziet en begrijpt dat
dit nodig is. Daarom is het van belang dat
er vanuit de gemeente volledige
ondersteuning voor mantelzorgers wordt
georganiseerd. Binnen de mogelijkheden
van de Wmo moet het Steunpunt
Mantelzorg het aanspreekpunt voor
mantelzorgers zijn. Het mag niet
voorkomen dat de belasting op de
mantelzorger dermate hoog wordt dat
hij/zij het niet meer aan kan volhouden.
Ook steunt het CDA het
Mantelzorgcompliment, wat een leuk
extra’tje is voor mantelzorgers.

Participatie
De Participatiewet, welke onderdeel is van
de 3 nieuwe ‘zorgwetten’ waar de
gemeente de afgelopen jaren
verantwoordelijk is geworden, begint
langzaam haar vruchten af te werpen.
Steeds meer inwoners van
Zwartewaterland met een
arbeidsbeperking vinden een passende
arbeidsomgeving. Dit kan zijn door het
vinden van een ‘gewone’ baan of het
begeleid werken in beschutte omgeving.
Ondernemers in Zwartewaterland geven
aan bereid te zijn om deze
arbeidsbeperkte-inwoners in hun armen te
sluiten en naar passende banen te leiden.
Echter krijgt het CDA het signaal dat deze
ondernemers niet voldoende kennis en
mogelijkheden zien om de begeleiding te
organiseren. Hier kan en moet de
gemeente een grotere, coördinerende, in
spelen.

1.3 Sport
Sportverenigingen
Naast sporten, bewegen en het stimuleren
van een gezonde leefstijl hebben
sportverenigingen nog een belangrijke
waarde: Zorgen voor sociale samenhang
binnen de lokale samenleving. Ook
sportverenigingen verbinden. Een kurk
waarop de samenleving draait. Ook hun
oren en ogen zijn mede belangrijk voor het
versterken van een gezonde en veilige
samenleving. De gemeente moet hierin
passende ondersteuning bieden, zodat het
‘omzien naar elkaar’ niet veranderd in
5

‘loeren naar elkaar’.

deze succesen moeten behouden.

Drie zwembaden in Zwartewaterland
Het CDA staat voor de drie zwembaden in
Zwartewaterland. Ondanks dat de
zwembaden in Zwartewaterland op relatief
korte afstand van elkaar liggen, moeten
deze alle drie blijven. We wonen in een
waterrijke omgeving. Hierdoor is een
noodzaak dat inwoners van
Zwartewaterland de mogelijkheid hebben
om goed te leren zwemmen en dit kunnen
onderhouden. Ook is zwemmen goed voor
de gezondheid. Volgens het CDA zijn er
nog voldoende keuzemogelijkheden om
sluiting van de zwembaden te voorkomen.

Toegankelijkheid sportvoorzieningen
voor sporters met een beperking
Het is belangrijk dat sporters met een
beperking de mogelijkheid krijgen om in
normale sportverenigingen mee te doen.
Steeds meer verenigingen staan hier open
voor of leggen verbindingen met bonden
die hier in bemiddelen. Het CDA wil deze
initiatieven graag ondersteunen en vind
dat hier een grotere rol voor de
Buurtsportcoaches is weggelegd. Ook is
moeten we er voor zorgen dat
sportverengingen meer geïnformeerd
worden over (landelijke) voorzieningen als
het Jeugdsportfonds en het aanvragen
van een kosteloze Verklaring Omtrent
Gedrag voor vrijwilligers die werken met
jeugdigen en/of mensen met een
verstandelijke beperking.

Schoolzwemmen moet terug
Omdat we in een waterrijke omgeving
wonen is het van belang dat onze
kinderen goed kunnen zwemmen. Om
écht goed te kunnen zwemmen dient het
zwemmen herhaald te worden. Het CDA
streeft er daarom naar om het
schoolzwemmen opnieuw in te voeren.
Enkele initiatieven van ouders en scholen
die momenteel plaatsvinden tonen aan dat
deze behoefte niet alleen bij het CDA leeft,
maar ook bij de inwoners van deze
gemeente. Het is wenselijk dat de
gemeente samen met scholen/ouders
deze gezamenlijke verantwoordelijkheid
nemen. Waar huidige initiatieven in de
samenleving niet voor iedereen
beschikbaar zijn kan de gemeente een
steentje bijdragen.

1.4 Cultuur
Bibliotheken
De Bibliotheken zijn onmisbare
voorzieningen in de gemeente
Zwartewaterland. Het CDA is blij dat we in
de afgelopen raadsperiode er voor hebben
kunnen zorgen dat alle bibliotheken
behouden zijn gebleven en op markante
locaties terecht zijn gekomen. De
bibliotheken in Zwartewaterland hebben
vele leden en organiseren veel educatieve
activiteiten. Dit moeten we koesteren en
behouden.
Vrijwilligerswerk
Een groot deel van de inwoners van
Zwartewaterland doet op enige wijze aan
vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers is het
niet mogelijk om aan de meeste sporten te
doen, is er niemand die iets over de
cultuur van Zwartewaterland kan vertellen
of niemand die voor een ander –
onbezoldigd- klaar staat om even een
wandeling te maken. Vrijwilligers moeten
we koesteren. Het CDA is trots op alle
vrijwilligers in Zwartewaterland. Zo heeft
het CDA het ‘Jongerenlintje’ als

De Buurtsportcoaches doen goed werk!
De afgelopen jaren hebben uitgewezen
dat de Buurtsportcoaches een belangrijke
rol vervullen in het begeleiden van
verschillende ‘doelgroepen’ naar
sportverenigingen. Programma’s als ‘Kies
Je Sport’ en de Beweegtuinen zijn
succesvol en de sportcoaches weten
verbindingen te leggen tussen
sportverenigingen en andere instanties in
Zwartewaterland. Het CDA vindt dat we
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gemeentelijk waarderingsteken bedacht.
Dit met het doel om vrijwilligerswerk onder
die doelgroep te stimuleren.
We zien voor het Coördinatiepunt
Vrijwilligers Zwartewaterland een taak
weggelegd in het coördineren van
jongeren die willen deelnemen aan het
nieuwe -landelijke- sociale diensttijd
programma.

effecten. Op dit moment groeit de
bevolking nog, echter op termijn zal de
bevolking niet langer toenemen, maar
afnemen. Een afnemende bevolking heeft
direct invloed op voorzieningen en het
leefklimaat van de kernen. Het CDA
ondersteunt de Blijverslening die in de
afgelopen raadsperiode is ingesteld en
ziet dit graag ook in de komende
raadsperiode als middel om inwoners aan
Zwartewaterland te binden. Ook moet er
gedegen onderzoek worden gedaan
waarom inwoners uit Zwartewaterland
vertrekken en wat redenen kunnen zijn om
hun beter aan Zwartewaterland te binden.
Ook vraagstukken in de werkgelegenheid
vragen hier om.

1.5 Onderwijs
Basisscholen in kleine kernen
Het CDA zet zich – ook landelijk - actief in
voor het behoud van de scholen in de
kleine kernen. Zolang er draagvlak blijft
voor het behoud van de scholen in
Kamperzeedijk, in Mastenbroek en Genne,
blijft het CDA dit ondersteunen. Het is
belangrijk dat ouders zelf de juiste school
voor hun kinderen kunnen kiezen. We
streven er naar dat de scholen in deze
kernen – onafhankelijk van identiteit – voor
alle inwoners een kwalitatieve optie is. Als
het behoud van de scholen versterkt kan
worden door samenwerkingsverbanden,
ondersteunt het CDA dat.

Starten in Zwartewaterland
Ondanks dat de woningmarkt in beweging
is, is het voor starters (van thuis of
huurwoning naar eerste koopwoning)
moeilijk om zich hierin te manifesteren. Al
enkele jaren biedt de gemeente
Zwartewaterland een Starterslening om
starters te ondersteunen. De afgelopen
jaren is gebleken dat dit een goede
stimulans is om ook deze starters toegang
te geven tot de woningmarkt. Het CDA wil
de starterslening behouden en periodiek
aanvullen zodat er meer starters van deze
voorziening gebruik kunnen maken.

Ruimte en economie
2.1 Wonen
Wonen in Zwartewaterland
Nu de economie weer aantrekt komt de
woningmarkt weer in beweging. Ook in
Zwartewaterland is het op te merken dat
huizen van eigenaar wisselen. Dit is goed,
maar de gemeente moet wel alert blijven
met betrekking tot vraag en aanbod. De
Woonvisie 2017-2025 biedt een goede
leidraad. Het CDA gaat er op toezien dat
uitganspunten van deze woonvisie
uitgevoerd gaan worden.

Vergrijzing: ook in Zwartewaterland
Ook Zwartewaterland heeft te maken met
`vergrijzing`. Het aantal een-en
tweepersoonshuishoudens van 55 tot 75
jaar lijkt verdubbeld te zijn in 2040. Dit lijkt
nog ver weg, maar de stijging is ingezet.
Tevens zien we de laatste jaren nogal wat
landelijke beleidswijzigingen. Het CDA wil
een gedegen onderzoek naar de
behoeften en knelpunten op het gebied
van de leeftijdsgroep 55 tot 75 jaar. Voor
nu, en in de toekomst. Vervolgens zal er
een meer-jaren beleid uitgezet moeten
worden waar de behoeften van deze
groep inwoners ingevuld worden die
aansluit bij het landelijke beleid.

In Zwartewaterland blijven
Zwartewaterland kenmerkt zicht als
gemeente met veel vertrekkende
inwoners. Met name studenten verlaten
Zwartewaterland en keren beperkt terug.
Ook mensen zonder binding met
Zwartewaterland weten Zwartewaterland
nauwelijks te vinden. Dit heeft nadelige
7

Levensbestendige woningen
Het zou verstandig en duurzaam zijn om
(nieuwe en bestaande) woningen zoveel
mogelijk tot levensbestendige woningen te
transformeren. Deze woningen zijn
voorbereid op alle type bewoners,
onafhankelijk van de levensfase waarin
inwoners zich bevinden. Brede
deurdoorgangen, verlaagde drempels en
ruimere toiletten zijn zaken waar alle
bewoners baat bij hebben. De woningen
zijn flexibel in te richten en voordelig aan
te passen. Het CDA ziet bij nieuwbouw
projecten graag een stimulering als
woningeigenaren kiezen voor het inrichten
van een levensbestendige woning. Ook de
benodigde één- en tweepersoons
appartementen, zoals beschreven in de
Woonvisie 2017, kunnen als
Levensbestendige woningen worden
ingericht en eerst ruimte bieden aan
jongvolwassenen en in de toekomst aan
senioren.

zelf als ontwikkelaar optreden.

2.2 De wijken en kernen
Centrumplannen succesvol
Voor 2010 is er een begin gemaakt met de
Centrumplannen. Als eerste werd
Zwartsluis onder handen genomen met de
verwezenlijking van Sluuspoort en
omgeving. In de afgelopen periode zijn
Genemuiden en Hasselt en ook
Kamperzeedijk op de “schop” genomen.
Ook in deze kernen is gebleken, dat er in
samenwerking met de lokale bevolking
veel moois tot stand kan komen. Deze
werkwijze zal moeten gecontinueerd en
wellicht worden verbreed. In de komende
jaren staat het CDA er voor dat de
gemaakte plannen worden afgewerkt en
verbreed.
Groenonderhoud
Het CDA voelt zich verantwoordelijk voor
de openbare ruimte. De afgelopen jaren
was er veel ongenoegen vanuit de
bevolking over het door de gemeente
gekozen onderhoudsprofiel. Nu er de
financiële mogelijkheden zijn, staat het
CDA een verbetering van het openbare
groen voor. Ook verwacht het CDA dat
bewoners in eigen omgeving ook zelf de
handen zo of en toe uit de mooi steken.
Groen moet je ook zelf doen.

Duurzaamheid in woningen en
gebouwen
Zwartewaterland blijft achter met
betrekking tot duurzaamheid in woningen.
De in het Duurzaamheidsbeleid 2011
afgesproken norm wordt op dit moment
nog niet behaald. Dit moet en kan beter.
Het CDA wil dat er meer bekendheid wordt
gegeven aan het Energieloket Duurzaam
(T)huis. De in de Woonvisie 2017 met
Wetland Wonen afgesproken
maatregelingen tot duurzaam maken van
de sociale huursector moeten doorgaan.
Ook hierin moet de gemeente niet
afwachten maar ook zelf het goede
voorbeeld geven. Waar mogelijk moeten
overheidsgebouwen duurzamer en
energie neutraler.

Wijkgericht werken
(inwonersparticipatie)
De afgelopen raadsperiode is er een
vervolg gegeven aan de pilots met
Wijkgericht Werken: ‘Samen Actief’, waar
inwoners zelf aan de slag gaan in hun
straat/buurt. De gemeente heeft hierin een
faciliterende rol. Het CDA heeft gezien dat
deze initiatieven een goede uitwerking
hebben. Het gewenste olievlekeffect blijft
echter nog uit. Het is nu zaak om door te
gaan en meer buurten kennis te laten
maken met het Wijkgericht Werken. De
huidige initiatieven beperken zich tot
werkzaamheden aan speelterreinen, zitjes
en/of incidentele activiteiten. Het CDA ziet

Grondbeleid
Het CDA staat een behoudend
grondbeleid voor. Het verleden heeft ons
met veel gronden opgescheept waardoor
er financiële problemen ontstonden. De
verwerving waar mogelijk overlaten aan
andere partijen. Alleen daar waar nodig
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hier meer mogelijkheden bijvoorbeeld
buurt/wijkraden en structurele activiteiten.

voorzieningen voor terug.

Periodieke wijkschouwen met inwoners
De buitendienst in Zwartewaterland is
scherp op signaleren van onveilige en
ongewenste situaties in de buitenruimte.
Echter kan de buitendienst niet alles
opmerken. Daarentegen verneemt het
CDA dat er nog veel structurele
verbeteringen plaats kunnen vinden. Het
CDA wil graag periodieke wijkschouwen
instellen waar inwoners via de lokale
media worden uitgenodigd om gezamenlijk
met de buitendienst door de wijk te
wandelen. Tijdens deze schouwen kunnen
op informelere wijze situaties
aangedragen worden die onveilig zijn
en/of vaak te laat worden opgemerkt.

2.3 Agrarische sector
Gezonde agrarische sector
De leefbaarheid op het platteland valt of
staat met een gezonde agrarische sector.
Het CDA is bij uitstek de partij die zich –
ook landelijk- inzet voor een vitaal
buitengebied. Wij streven hierbij naar een
goede balans tussen natuur, landbouw en
recreatie. Een buitengebied waar plaats is
voor zowel de agrarische ondernemers, de
inwoners en de toerist. Daarnaast hecht
het CDA grote waarde aan de eigenheid
van kleine kernen.
Agrarisch natuurbeheer
Er zijn coalities nodig tussen
natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten) en de agrarische
sector waardoor agrarische ondernemers
nog meer betrokken worden in het beheer
van terreinen.

Faciliteren, aanjagen en aanspreekbaar
zijn
Om initiatieven of suggesties van inwoners
beter in beeld te krijgen en uit te laten
voeren is het noodzakelijk dat hier niet
alleen een faciliterende rol, maar ook een
aanjagende rol door de gemeente
aangenomen wordt. De politiek kan
wachten op initiatieven, maar kan ook
actiever naar inwonersinitiatieven zoeken.
Het CDA ziet hier een rol weggelegd voor
Wijkcoaches die een zichtbaar en
herkenbaar een aanspreekpunt voor
wijkbewoners zijn. Bij deze wijkcoaches
moet het ook mogelijk zijn om onveilige- of
onveilige situaties te melden. Deze
wijkcoaches moeten de verbinding tussen
de wijk en o.a. buitendienst zijn.

Functieverandering
Als een agrarisch bedrijf stopt, komt er
vaak een groot pand leeg te staan. Het
CDA is in die gevallen voorstander van
een nieuwe bestemming, door
bijvoorbeeld wonen mogelijk te maken of
door de ruimte te gunnen aan een
zorgboerderij of een andere vorm van
eigentijds ondernemerschap. Voor deze
nieuwe bestemming is het belangrijk dat er
rekening wordt gehouden met de regels
die gelden voor de agrarische omgeving.

Hondenbelasting
Alle inwoners van Zwartewaterland die in
het bezit zijn van één of meerdere honden
dient hondenbelasting te betalen. In
werkelijkheid blijkt dat deze belasting
nauwelijks gecontroleerd wordt. De
inkomsten uit deze belasting verdwijnen in
de algemene middelen van de gemeente.
Het CDA is niet tevreden hoe het nu gaat.
Als we inwoners vragen om belasting te
betalen voor het bezit van hun hond, dan
zien wij hier graag passende

2.4 Verkeer en veiligheid
Inventarisatie verkeersveiligheid
In september 2017 heeft het CDA een
inloopbijeenkomst m.b.t. de
verkeersveiligheid georganiseerd. Deze
avond is goed bezocht en heeft uit alle
kernen uit Zwartewaterland zijn onveilige
situaties aangedragen. Het CDA heeft
deze knelpunten gebundeld en aan het
college aangeboden. Het CDA zal er in de
periode 2018-2022 op toezien dat deze
9

onveilige situaties worden beoordeeld en
aangepakt.

geweest van het opheffen van de
busverbinding; lijn 74, van Zwolle via
Genemuiden naar Kampen. Het mogelijk
verdwijnen van deze busverbinding zorgt
voor een complete afsluiting van
Genemuiden op het landelijke openbaar
vervoer netwerk. Dit is iets wat wij niet
over ons heen mogen laten komen. Voor
vele inwoners is deze manier van vervoer
hun enige mogelijkheid. Indien er opnieuw
sprake is van het opheffen van de lijn
moet er een gedegen behoefte onderzoek
plaatsvinden. Waar niet alleen het huidige
gebruik, maar ook eventuele huidige
gebreken in het openbaar vervoer in kaart
moeten worden gebracht.

Veiligheid rondom scholen
De kinderen in Zwartewaterland moeten
veilig naar school kunnen gaan. Zeker
rondom scholen laat de verkeersveiligheid
soms te wensen over. Dit zijn locaties die
op korte termijn om een verbetering
vragen. Het CDA wil deze knelpunten
versneld aanpakken.
Verkeersveiligheid Agnietencollge
De verkeersveiligheid rondom het
Agnietencollege trekt al enkele jaren onze
aandacht. Door de grote verscheidenheid
aan verkeersdeelnemers rondom het
Agnietencollege is het moeilijk om te
kunnen spreken van een veilige
verkeerssituatie. Ook de verkeersstromen
op de verbindingswegen Oppen Swolle en
Zwartsluiserweg-De Velde moeten onder
de aandacht blijven. Het is zaak dat ook
andere weggebruikers veilig van A naar B
kunnen binnen Zwartewaterland.

Buurtpreventie
De afgelopen jaren is er gestart met
WhatsApp-buurtpreventie-teams ter
ondersteuning van de politiediensten. Het
CDA ziet graag een vervolg aan deze
teams en legt graag koppelingen met de
wijk-coaches/verenigingen.

2.5 Economie
Ruimte voor ondernemers
In Zwartewaterland moeten we trots zijn
op het ondernemerschap in onze
gemeente. Veel werkgelegenheid wordt er
geboden aan eigen inwoners en velen van
buiten. Dit moeten we koesteren. Daarom
staat het CDA voor een goede
samenwerking voor met het bedrijfsleven.
Korte lijnen brengen ons verder. Maatwerk
moet worden geleverd. Het
“Ondernemersloket” is een groot succes
gebleken. Dit willen we verder uitbouwen
en verstevigen. Ook de lokale
middenstand zal onze aandacht moeten
blijven houden om er voor te zorgen dat
ook voor hen alle kernen aantrekkelijk zijn.

N331
Eind 2017 is er in Hasselt een aanvang
gemaakt met de werkzaamheden aan de
N331 om het verkeer beter gestroomlijnd
te geleiden. Ook de gemeente participeert
met een forse financiële bijdrage. Veel is
er over gesproken en geschreven. De
werkzaamheden beogen een betere
doorstroming van het verkeer richting
Genemuiden aan de zuidzijde en richting
Zwartsluis en Lichtmis aan de noordzijde
van het Zwartewater. Eveneens zal er een
paralelweg worden aangelegd over het
terrein wat nu nog Scheepswerf Bodewes
is. Deze weg zal overlast in de binnenstad
van Hasselt moeten voorkomen. Alles bij
elkaar een ingrijpende operatie waarvan
uiteindelijk moet blijken, dat het niet alleen
voor het verkeer een uitkomst is maar ook
voor Hasselt.

Duurzaamheid in ondernemerschap
Waar mogelijk ziet het CDA graag meer
duurzaamheidinitiatieven bij ondernemers.
De vele platte daken/muren op
industrietreinen kunnen ruimte bieden voor
het opwekken van zonne-energie. Dit zal

Openbaar Vervoer
In 2016 is er vanuit de Provincie sprake
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niet overal mogelijk zijn, maar in die
gevallen zien we graag andere creatieve
oplossingen, zoals zonnepanelen aan de
muur of mini-windmolens. Met name bij
nieuwbouw moeten duurzaamheidsmogelijkheden goed onderzocht worden.

verantwoordelijk voor het leggen van
duidelijk omleidingsroutes zodat zoveel
mogelijk winkels en bedrijven bereikbaar
blijven. Na het gereedkomen van de
nieuwe rotondes in de N331 in Hasselt
moeten in de volgende
verkeersonderzoeken een oplossing
worden gevonden voor doorstroming van
de rotonde aan de Nieuweweg-Randweg
in Genemuiden.

Het juiste personeel op de juiste plaats
Ondernemers hebben veel moeite met het
vinden van het juiste personeel voor de
juiste baan. Ook voor banen waar het
goed mogelijk is om Zwartewaterlanders
te plaatsen, lopen ondernemers tegen
niveauverschillen aan. Tegelijkertijd is het
voor de gemeente moeilijk om inwoners
binnen de participatiewet te voorzien van
een passende baan. Hier ligt een
gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen
ondernemers en gemeente. Een groep die
niet vergeten mag worden zijn de
jongvolwassenen die door de crisis op dit
moment werkeloos zijn of niet op de juiste
plaats werken door het gebrek aan
arbeidsplaatsen in hun eigen werkveld.

2.6 Toerisme & Cultuur
Onze gemeente heeft een unieke
uitstraling. De kernen en buurtschappen
herbergen grote schatten om te
bewonderen. Wij willen meer toeristische
uitgaven in onze gemeente stimuleren.
Mede hierdoor kan het bestaansrecht van
de Zwartewaterlandse middenstand
worden gewaarborgd. Samen met
ondernemers, maatschappelijke partners
zoals Marketing Oost, Sluuspoort, Tip,
HHM, historische verenigingen en
inwoners willen we Zwartewaterland op de
toeristische kaart zetten. Ook de
samenwerking met ons omringende
gemeenten zal ons helpen onze gemeente
toeristisch aantrekkelijker te maken.
Toeristen kijken niet naar gemeente en/of
provincie grenzen. Samenwerken in een
groter gebied houdt ook in, dat toeristen
meer dan één dag in onze regio verblijven.
We moeten ze vasthouden en terug laten
komen. Ook in de komende periode zullen
we ons inzetten voor het behoud van de
vele culturele mogelijkheden die onze
gemeente biedt. Faciliteren een must,
bijdragen wanneer dat noodzakelijk is. We
moeten de mooie evenementen, musea
e.a. koesteren. Goedwillende vrijwilligers
houden alles draaiende, die mogen we
niet in de kou laten staan.

Stadscentra’s
Het CDA wenst elke kern een bloeiend
centrum met gezellige winkeltjes en
mogelijkheden om gezellig te ontspannen.
We moeten echter ook realistisch zijn en
zien dat het momenteel veel moeite kost
om het centrum van Hasselt levendig te
houden. Het is belangrijk om te beseffen
dat de leefbaarheid van stadcentra valt of
staat met de bereidwilligheid van
ondernemers om zich hierin te vestigen.
Het CDA wil graag alle detailhandel in
kernen centraliseren op de daarvoor
aangewezen plaatsen. Ook kleine
detailhandel hoort thuis in het centrum, en
niet in woonwijken.
Bereikbaarheid
De komende jaren zal er meer
geïnvesteerd worden in het achterstallig
onderhoud van wegen. Eind 2017 worden
hier al grote slagen gemaakt. Dit zorgt
echter -tijdelijk- voor een verminderede
bereikbaarheid. De gemeente is

2.7 Rentmeesterschap
Duurzaamheid
We constateren, dat we veel en vaak
spreken over duurzaamheid maar dat er
nog niet genoeg gedaan wordt om de
aarde op een nette manier en
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toekomstbestendig over te dragen aan
onze kinderen en kleinkinderen. Ook
gemeente moet hier een voortouw in
nemen. Veel is er gedaan om
zonnepanelen te plaatsen/laten plaatsen.
Aardgas loze woningen komen van de
grond. Samen met inwoners en
ondernemers zullen we verder moeten
gaan onderzoeken hoe we nog meer en
beter onze energie kunnen opwekken. We
moeten niet achterover hangen met de
gedachte “het komt wel goed”. Schuwen
we windenergie in onze gemeente of
voelen ook wij ons verplicht dit toe te
staan?
Afval
Het CDA is van mening, dat de inwoners
van onze gemeente goed hun best doen
het afval gescheiden aan te bieden. Dit
blijkt ook uit de door de ROVA
gepubliceerde cijfers. We zijn op de goede
weg, maar ook hier moeten we stappen
maken om een voor ons nageslacht een
toekomst bestendige aarde achter te laten.
Ook zullen we meer en meer met
fabrikanten in gesprek moeten gaan over
gebruikte materialen die ons milieu niet
kunnen vervuilen. Ook zullen we moeten
durven uitspreken dat we meer mogen
betalen voor een milieuvriendelijk product.
Verder ligt er de taak voor ons allemaal
om jongeren en ouderen er van bewust te
maken dat de openbare ruimte geen
afvalbak is. Neem het mee naar huis of
deponeer het in de daarvoor geplaatste
bakken.
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Bestuur en middelen

zullen via de digitale weg betrouwbaar en
informatieveilig moeten worden
aangeboden. Hierdoor kunnen inwoners
en bedrijfsleven van alle gemakken
kunnen worden voorzien.

3.1 Bestuur en organisatie
Het bestuur
Het besturen van de gemeente is
weggelegd aan 19 inwoners uit onze
samenleving. Zij vertegenwoordigen de
diverse politieke partijen. Door deze, in de
gemeenteraad vertegenwoordigde partijen
wordt een college samengesteld. Vanaf de
herindeling is het CDA vertegenwoordigd
in het college en dat is ook ons streven
voor de periode 2018-2022. Om een
coalitie te vormen mag je niet al je eigen
waarden en normen overboord gooien
omwille van het deelnemen in een college.
Wel willen wij ons verdiepen in wensen en
standpunten van onze mede-fracties om te
komen tot een programma voor de
komende vier jaar om ons streven:
“Zwartewaterland, een aantrekkelijke
gemeente waar het goed wonen en
werken is met een goed
voorzieningenniveau in alle kernen met
betaalbare lasten.

3.2 Middelen
Financiën
Om het gemeentelijk huishoudboekje goed
op orde te houden wil het CDA een goede
afweging kunnen maken over de
inkomsten en uitgaven. Belangrijkste taak
daarbij is de lasten voor de inwoners zo
laag als mogelijk te houden waarbij het
voorzieningen niveau en gebouwen/wegen
(waaronder fiets- en
wandelpaden)/riolering/openbaar groen in
goede staat verkeren mede door goed
onderhoud. In een verbeterde financiële
positie moet voorkomen worden dat
allerlei luxe-wensen worden uitgevoerd. In
de loop der jaren is de financiële status
van de gemeente sterk verbeterd.
Speerpunt van het CDA is dat dit wordt
voortgezet.

Samenwerken
Samen sta je sterker en samenwerken
maakt je sterker. Dat geldt ook voor onze
gemeente. Vanwege de terugtrekkende
rijksoverheid en om als kleine gemeente
hoogwaardige en klantgerichte
dienstverlening te bieden is samenwerken
op vele gebieden een noodzaak. Denk
aan de veiligheidsregio, politieregio,
arbeidsmarktregio, ROVA, Sociaal
Domein, Onderwijs, Omgevingsdienst,
Toerisme en Recreatie, enz.
Samenwerken met naburige gemeenten
levert forse besparingen op door gebruik
te maken van de kennis die aanwezig is.
Inlenen en uitlenen van medewerkers van
de gemeente levert goede producten op.

Aflossen
Het CDA is van mening, dat de hoge
schuldenlast van onze gemeente fors
heeft bijgedragen aan de hoogte van de
lasten voor inwoners en bedrijven. Wij zijn
er voorstander van om eventuele
overschotten op de jaarrekening in te
zetten voor aflossing in plaats van deze
gelden in te zetten voor nog niet
noodzakelijke investeringen.
Investeren
Investeren daar waar noodzakelijk is. Het
herinrichten van wegen, fiets- en
wandelpaden is een must. Evenals een
goede straatverlichting. Hierdoor moeten
we streven naar een nog grotere veiligheid
voor iedereen die hiervan gebruik maakt.

Dienstverlening/Informatievoorziening
De gemeente is er om diensten te
verlenen. Ook al geven de scores aan, dat
dit steeds beter in praktijk wordt gebracht,
ook zal hier een stap vooruit moeten
worden gemaakt. Veel meer producten
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