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Inleiding 
 

Onderstaand vindt u het verkiezingsprogramma van het CDA in de gemeente Kapelle voor de 
gemeenteraadsverkiezing van maart 2018. In dit programma willen we u als kiezer uitleggen waar 
wij ons voor in willen gaan zetten in de komende raadsperiode.  
Deze verkiezingen vinden plaats in een tijd waarin we gelukkig weer positief vooruit kunnen kijken 
hoewel wat we in de wereld om ons heen zien ons zorgen baart. 
 
De financiële crisis laten we achter ons en economische groei is weer zichtbaar. Niettemin zullen 
we op sommige vlakken nog langere tijd met de gevolgen van de crisis geconfronteerd blijven. 
Hoe tegenstrijdig ook, op sommige plaatsen in de maatschappij zullen de gevolgen van de crisis 
zich nog eerst verergeren. De werkloosheid onder ouderen, nu al bij 50, blijft zorgelijk en herstelt 
zich vrijwel niet. Armoede wordt naar ons oordeel nog steeds het beste bestreden door een 
betaalde baan. Het brengt financiële gezondheid, maar ook voor ons geestelijk welzijn is een mate 
van financiële ontspanning en onafhankelijkheid zeer belangrijk. 
Begeleiding naar beschutwerk waar nodig en economische groei – en daardoor banengroei - 
zullen dan ook voor het CDA in periode 2018-2022 belangrijke kernpunten van beleid zijn. 
Onze Gemeente heeft minder mensen aan de onderkant van de samenleving dan een gemiddelde 
Nederlandse gemeente. Dat vraagt echter van onze lokale samenleving nog steeds dat we alert 
blijven op armoede om ons heen, die meer dan voorheen verscholen gaat.  
 
De decentralisaties hebben hun intrede gedaan. De Gemeenten zijn in de afgelopen vier jaar, 
soms abrupt, verantwoordelijk geworden voor veel zaken in het sociale domein. Langzaam begint 
het stof daarover te dalen en krijgen gemeenten beter zicht en daardoor betere grip op de 
belangrijke zaken. De CDA-fractie is op dit gebied heel actief geweest en er is mede daardoor al 
veel bereikt. 
De toenemende vergrijzing van onze samenleving betekent dat meer oudere met gebreken, die nu 
eenmaal bij het ouder worden horen, direct om ons heen blijven wonen wat op zich een groot goed 
is. Ook daar vraagt de samenleving aan ons allen om alert te blijven op zaken als mantelzorg en 
eenzaamheid. Eenzaamheid is een groot probleem en kent nu al volop, rondom ons, slachtoffers.  
De samenwerking met o.a. Cederhof en alle anderen in de ouderenzorg vindt het CDA voor onze 
gemeente van grote waarde. Deze samenwerking moet gecontinueerd en waar zinvol 
geïntensiveerd worden. 
 
Op het gebied van duurzaamheid hebben we al veel bereikt. De verdere scheiding van het afval is 
een groot succes. Op dit gebied gaan we verder voort en willen we vooraan blijven lopen. 
De positie van onze jeugd en jongeren gaat ons aan het hart. Er is het CDA er veel aan gelegen 
om jongeren in onze gemeente erbij te houden of te bewegen terug te komen. Ook voor hen zullen 
wij de komende raadsperiode de nodige inspanning leveren. 
De samenwerking in de regio zullen we nauwgezet volgen en daar waar nodig en zinvol voor onze 
gemeente verder versterken.  
De zelfstandigheid van onze gemeente staat wat het CDA betreft niet ter discussie. Er zijn genoeg 
goede redenen waarom wij een zelfstandig gemeente kunnen en moeten blijven. 
 
Met dit verkiezingsprogramma willen we u zo helder mogelijk duidelijk maken waar het CDA in 
Kapelle zich de komende raadsperiode voor in wil gaan zetten. 
Dit alles vanuit ons grondbeginsel dat we dienstbaar willen zijn aan onze samenleving met de 
kennis, kunde en ervaring die wij in ons dragen, individueel en collectief. 
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Kernpunten van beleid voor de komende periode 
 
Het CDA richt zich de komende raadsperiode op: 
 
 

1. DUURZAAMHEID 
 

2. ECONOMIE 
 

3. JEUGD/JONGEREN 
 

4. SOCIAAL DOMEIN / OUDERENZORG 
 

 
Op de komende pagina’s treft u een korte beschrijving wat wij hieronder verstaan en vervolgens 
een verdere uitwerking waar onze inzet de komende vier jaar toe moet leiden. 
 
 

1. DUURZAAMHEID 
 
Wat houdt de term duurzaamheid nu eigenlijk precies in?  
 
De volgende definitie is geformuleerd door de “World Commission on environment and 
Development” van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”: 
 
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van vandaag 
zonder de mogelijkheid van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien, in gevaar te brengen” 
 
In 2013 is het landelijk energieakkoord ondertekend. Inzet is om de komende jaren belangrijke 
stappen te nemen in de ‘vergroening’ van onze energievoorziening. 
Op 10 februari 2017 ondertekenden 25 Zeeuwse partijen het Zeeuws Energieakkoord. Met het 
akkoord geven de betrokken partijen aan dat ze samen werk willen maken van energiebesparing 
en renovatie in de particuliere woningbouw in Zeeland. Wat het CDA betreft wordt dit door onze 
gemeente maximaal ondersteund.  
In het landelijk Energieakkoord is vastgelegd dat alle huizen uiterlijk in 2050 energieneutraal 
moeten zijn. Het Zeeuws Energieakkoord wil door intensief samen te werken dat doel 5 jaar 
vroeger realiseren. Dat betekent echter dat er snel beweging moet komen: het is aan de 
woningeigenaren om zelf actie te nemen; de ondertekenaars van het Zeeuws Energieakkoord 
willen de woningeigenaren hierbij ondersteunen. Het CDA wil een bijdrage leveren aan de 
uitvoering van beide akkoorden. 
 
 

2. ECONOMIE 
 
De economie in Kapelle gaat weer beter draaien. De financiële crisis lijkt voorbij.  
Kapelle is een interessante vestigingsgemeente. We bieden een goede ontsluiting langs zowel de 
snelweg, het water en het spoor. Verder zijn we een interessante woongemeente vanwege de vele 
en uitstekende voorzieningen en het goede woonmilieu. Het is belangrijk dat we deze voordelen de 
komende jaren, via een goede communicatie, beter onder de aandacht brengen. 
 
Om de werkgelegenheid in de gemeente te laten groeien, moeten we zien te realiseren dat de 
beschikbare bedrijfsgronden vooral gebruikt gaan worden door bedrijven die de nodige 
werkgelegenheid met zich meebrengen. 
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Om bedrijven te behouden en aan te trekken, moeten we samen met de ondernemers werken aan 
goede digitale bereikbaarheid en inspelen op de noodzaak om af te komen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen en overgaan te gaan op het gebruik van schonere energie. 
 
Het CDA vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de huidige Kapelse ondernemer. Wat 
heeft hij/zij nodig en waar kan de gemeente haar dienstverlening verder optimaliseren 
Hierbij valt te denken aan vermindering regeldruk, indien gewenst digitale bereikbaarheid, 
informatievoorziening over wet- en regelgeving en het samen vorm geven aan de energietransitie. 
Wat het CDA betreft moeten de mogelijkheden onderzocht worden om de toeristen in Wemeldinge 
beter te faciliteren.  
Zo ontkomen we er niet aan om bijvoorbeeld ook weer eens na te denken over de openingstijden 
van onze middenstand. Bijkomend voordeel is dat deze bedrijven beter in staat zullen zijn om hun 
onderneming in Wemeldinge in stand te houden, wat de leefbaarheid van het dorp ten goede komt. 
Het CDA vindt het heel belangrijk dat er voor nieuwe plannen met betrekking tot de toeristische 
groei een breed draagvlak onder de bevolking bestaat. Groei van de faciliteiten voor de toerist 
moet samengaan met een visie op infrastructuur, verkeersdruk(parkeerplaatsen) en veiligheid. 
 
 

3. JEUGD/JONGEREN 
 
 
De jeugd is voor het CDA een van de belangrijkste kernpunten van beleid voor de komende vier 
jaar. Voldoende jeugd in de kernen is wezenlijk voor de sociale samenhang van onze 
gemeenschap. De krimp zal er de komende jaren voor zorgen dat er niet alleen in verhouding 
maar ook in aantal steeds minder jonge mensen aan onze Kapelse samenleving zullen 
deelnemen. Op het geboortecijfers hebben we geen invloed, maar er is het CDA alles aangelegen 
om jonge mensen in onze gemeente te behouden dan wel terug te laten keren.  
Het CDA wil dat de gemeente vanaf nu bij alle voorzieningen en beslissingen ook denkt aan de 
jeugd en dat meer zichtbaar maakt. Voor jonge gezinnen zullen wij, daar waar nodig en mogelijk, 
ervoor zorgdragen dan wel op toezien dat scholing naar keuze aanwezig is, met de daar aan 
verbonden voor- en naschoolse opvang. Jongeren moeten hun vrije tijd naar wens en 
belangstelling kunnen doorbrengen. Op het gebied van de sport is er een nieuw sportcomplex 
voorzien op de huidige locatie van het Groenewoud. Het CDA heeft in deze discussie een 
initiërende rol gespeeld.  
Op gebied van muziekopleidingen participeert de gemeente in de Zeeuwse muziekschool. De 
Harmonie, muziek- en zangverenigingen vullen dat aan, vrijetijdsbestedingen die mede de 
aantrekkelijkheid van Kapelle bepalen. 
Een belangrijk punt voor jongeren is de woonomstandigheden. We ondersteunen koop door 
startersleningen beschikbaar te stellen en grond in erfpacht uit te geven, maar er is een deel van 
onze jongeren dat zelfstandig wil wonen waarvoor koop niet mogelijk is. Voor hen is het CDA al in 
gesprek met de RWS om de vraag te onderzoeken naar betaalbare huur. Blijkt vraag en aanbod 
niet op elkaar aan te sluiten dan gaan we kijken wat er moet veranderen. 
 
Zoals hiervoor aangegeven is de jeugd voor het CDA uiterst belangrijk. Zij bepalen of onze kernen 
in de gemeente Kapelle over 15-20 jaar levensvatbare, bruisende kernen zijn en blijven. Het 
teruglopen van het aantal jongeren die naar de basisschool gaan is al ingezet. Deze krimp zal zich 
aansluitend over enkele jaren doorzetten in het vervolgonderwijs. Minder jongeren betekent een 
versnelling van de vergrijzing een verschraling van onze gemeenschap. 
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4. SOCIAAL DOMEIN / OUDEREN ZORG 

 
 
Dit is een veel omvattend gebied waarin het CDA de afgelopen vier jaar heel actief is geweest. 
Onze inspanningen onder andere op het gebied van bijvoorbeeld beschutwerk, voor mensen aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt, zullen tot resultaten leiden. Ook de komende vier jaar zullen wij 
op dit terrein zeer actief blijven. Dat blijkt nodig. 
 
Ondanks het feit dat de economische bedrijvigheid weer toeneemt, doet zich het merkwaardige feit 
voor dat het aantal gezinnen aan de onderkant van de samenleving die op of onder het 
bestaansminimum leven nog steeds toeneemt. Kapelle is een welvarende gemeente met naar 
verhouding minder uitkeringsgerechtigden dan in een gemiddelde Nederlandse gemeente. Dat 
mag echter niet betekenen dat wij als politiek geen oog zouden moeten hebben voor deze groep. 
In tegendeel. Zij mogen op geen enkele manier gestigmatiseerd worden als een kleine niet echt 
relevante groep. Voor het CDA blijven zij belangrijk.  
 
Betaald werk is volgens het CDA de beste manier om volwaardig aan de maatschappij deel te 
kunnen nemen. Voor mensen die niet (meer) kunnen werken moeten er goede voorzieningen zijn. 
Mensen die op de armoedegrens leven hebben vaak meerdere problemen. Het CDA vindt dat de 
mensen moeten worden geholpen bij het oplossen van hun problemen. Bijvoorbeeld door goede 
ondersteuning bij schuldhulpverlening, goede jeugdhulp, of door begeleiding te bieden bij het 
vinden van passend werk. Voedselbanken kunnen daarbij ook een rol spelen, eventueel met steun 
van Europese subsidies die daarvoor bestemd zijn. 
 
De vergrijzing stelt ook onze Kapelse samenleving voor nieuwe uitdaging en opdrachten. De 
vereenzaming van onze ouderen zal verder toenemen, terwijl eenzaamheid nu al een wezenlijk 
probleem is in onze samenleving.  
Dit betekent dat wij als CDA daar de nodige inspanningen voor zullen leveren. Mantelzorgers 
dienen maximaal ondersteund te worden en onze gemeente zal zich moeten blijven instellen op 
een grote groep ouderen die wellicht niet allemaal optimaal zich op hun gemak voelen in onze 
digitale samenleving. Levensloopbestendig wonen verschuift zorg en aandacht van 
woonvoorzieningen naar de eigen woning. Dementie en andere specifieke ouderdomskwalen 
zullen veelvuldiger voorkomen. Wij willen de ouderen bij onze samenleving actief blijven 
betrekken. Ouderen zijn en blijven een onmisbaar waardevol onderdeel van onze samenleving. 
 
Overigens ook voor steeds meer jongeren is eenzaamheid een probleem aan het worden. 
 
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Ook in onze gemeente groeien nog 
steeds kinderen op in armoede. Hun verhalen zijn schrijnend. Zij krijgen bijvoorbeeld niet elke dag 
een warme maaltijd, of geen nieuwe kleren of schoenen als dat nodig is. Veel kinderen die in 
armoede opgroeien ervaren uitsluiting en schaamte omdat ze niet overal aan mee kunnen doen, 
niet mee kunnen op schoolreisje of bedanken voor een feestje omdat ze geen cadeautje kunnen 
betalen.  
Het CDA vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van de problemen van hun ouder(s).  
Wij willen een verdere verbetering van de schuldhulpverlening, zodat mensen die in de schulden 
raken er sneller weer uitkomen en ook uit de schulden blijven.  
Om toegang tot sport, maar ook cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, is er een jeugdcultuur-
of jeugdsportfonds in het leven geroepen. Deze fondsen kunnen ouders die een lidmaatschap voor 
hun kind niet kunnen betalen, gericht ondersteunen.  
Bekendheid met deze regelingen moet verder versterkt worden. 
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UITWERKING 
 
 
Duurzaamheid 
 
 

• We willen de komende 4 jaar woningeigenaren helpen inzicht te geven van de 
energieprestatie van hun woning. Een hulpmiddel daarbij is een 
warmtebeeldcamera. De gemeente moet deze camera gratis ter beschikking stellen 
aan woningeigenaren zodat zij kunnen zien waar hun woning verbetering nodig 
heeft.  

• Het CDA wil dat er budget beschikbaar komt om burgerinitiatieven, met als doel 
energiebesparing, financieel te ondersteunen.  

• Het CDA wil energieworkshops opzetten. Doel is om woningeigenaren inzicht te 
geven in effectieve vormen van energiebesparing.  

• Het CDA wil op één van de bedrijventerreinen in de gemeente een grootschalige 
voorziening voor zonne-energie realiseren.  

• Verder wil het CDA zich inzetten om deelauto’s, bij voorkeur elektrisch, in de 
gemeente te introduceren.  

• Al jaren is er in de begroting budget beschikbaar voor de uitvoering van het 
leefomgevingsplan. Het CDA wil dat als er goede initiatieven zijn die meer geld 
kosten dan hetgeen is begroot, het budget verruimd wordt om de doelstellingen van 
het energieakkoord daadwerkelijk vorm te kunnen geven. 

• Wij willen dat meer en meer gebouwen zo worden gebouwd dat na hun levensduur, 
bij de sloop, vrijwel alle materialen kunnen worden hergebruikt. Men noemt dat 
circulair bouwen. 

• In 2050 moeten alle bestaande woningen losgekoppeld zijn van het gasnet. Gasloos 
wonen is dan uitgangspunt. Voor nieuwbouw doen we dat al zo veel mogelijk. 
Bestaande woningen zullen gefaseerd moeten worden losgekoppeld. Voor januari 
2020 moeten we als gemeente een plan van aanpak klaar hebben. 

• Het CDA wil dat onze gemeente in 2030 CO2 neutraal is. Daartoe dient in 2018 een 
inventarisatie gemaakt te worden van wat daarvoor nodig is. In 2019 dient er dan 
een uitvoeringsplan gemaakt te worden die uitgaat van start van de uitvoering per 1 
januari 2020 met afronding uiterlijk eind 2029.   

 
 
Economie 
 
 

• Wij willen dat de gemeente een maximale inzet levert om nieuwe bedrijven die 
werkgelegenheid bieden naar onze gemeente te halen en de randvoorwaarden 
daarvoor bepaalt. 

• Ondernemers moeten zich maximaal op hun ondernemerschap kunnen focussen. 
Dit betekent voor het CDA dat de lokale regelgeving zo beperkt mogelijk moet zijn. 

• Met de ondernemers in Wemeldinge zal worden bezien hoe de toeristische groei 
optimaal benut kan worden. 

• Een hernieuwde oriëntatie op de winkelsluitingstijdenverordening zal hiervan een 
onderdeel vormen; wat is nodig voor een toekomst bestendige ontwikkeling van de 
middenstand in onze gemeente. 

• Onderzoek naar de infrastructuur en verkeersveiligheid is onverbrekelijk verbonden 
met economische groei. 

• De digitale bereikbaarheid binnen onze gemeente moet zo modern mogelijk zijn. De 
bedrijven moeten gebruik kunnen maken van de snelste verbinden die er technisch 
mogelijk zijn wanneer zij dat wensen.  
 
 



“Voor een gemeente die we door willen geven”  Verkiezingsprogramma CDA-Kapelle  2018-2022
 Pagina 7 van 9 

 

Jeugd/Jongeren 
 
 
De komende vier jaar wil het CDA zich inzetten voor behoud dan wel terugkeer van jongeren naar 
onze gemeente. Dit willen we bewerkstelligen door onze gemeente aantrekkelijker te maken of wel 
te houden voor jongeren door: 
 
 

• Kwalitatief goede en diverse basisscholen. Pluriformiteit is belangrijk om jonge 
ouders een brede keuze te kunnen geven. Samenwerking van het PO zal maximaal 
gestimuleerd worden om die kwaliteit voor onze gemeente te kunnen borgen. We 
hebben in de kern Kapelle de nieuwe brede school. Gekeken moet worden in de 
komende raadsperiode wat er in Wemeldinge nodig is. 

• Ook de aanwezigheid van vervolgonderwijs, Isaac Beekman Academie, is voor 
Kapelle van belang als reden waarom jonge gezinnen zich in onze gemeente willen 
vestigen.  

• Opgroeiende jeugd wil graag zelf bepalen waar het de vrije tijd aan besteedt. We 
willen als CDA dat de gemeente hiernaar onderzoek doet. Een ruime keuze van 
activiteiten denken we is daarbij belangrijk. Zo zijn goede sportfaciliteiten onmisbaar 
voor een gemeente die de jeugd serieus neemt.  

• Muziek onderwijs is belangrijk, zowel door particulieren als de Zeeuwse 
Muziekschool. De Harmonieën en muziek- en zangverenigingen e.d. spelen wat dat 
betreft ook een vooraanstaande rol.  

• Wij zullen ons inzetten voor het creatieve onderwijs, dan wel vrijetijdsbesteding in 
de vorm van dans, toneel e.d. 
 
 

Op al deze onderwerpen willen we als CDA een stimulerende dan wel initiërende rol spelen. Door 
ondersteuning te bieden bij het werven van vrijwilligers dan wel leden. 
 
 

• Om jongeren te behouden voor onze gemeente, dan wel ze te laten terugkeren is   
het noodzakelijk dat er passende woonruimte beschikbaar is. Voor koop van 
woningen stimuleren we dit al door de startersleningen en de uitgifte van grond in 
erfpacht.  

• Onze aandacht dient ook uit te gaan naar de goedkopere huursector. De komende 
raadsperiode moeten we in samenhang met de RWS onderzoeken hoe groot de 
behoefte is nu en in de toekomst en of onze huidige woningvoorraad daarop 
aansluit. In 2020 willen we daar in gezamenlijkheid met de betreffende partners een 
zicht op te hebben om zo nodig bij te kunnen sturen.  

• Armoede leidt tot armoede weten we. Het CDA wil deze vicieuze cirkel doorbreken 
door een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van onze jongsten die in 
armoede opgroeien. In de paragraaf sociaal domein vindt u hier een verdere 
concrete bijdrage over. 
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Sociaal domein/ouderen. 
 
 
Waar gaan we ons voor inzetten: 
 
 

• Om meer mensen aan het werk te krijgen, willen we dat de samenwerking tussen 
alle partijen op de regionale arbeidsmarkt versterkt wordt.  

• In situaties waarin betaald werk niet meer tot de mogelijkheden behoort, het 
vrijwilligerswerk actief stimuleren. Wellicht door het geven van een 
onkostenvergoeding, waarvan de reikwijdte onderzocht moet worden.  

• In probleemsituaties wanneer mensen er zelf niet meer uitkomen, in overleg met 
betrokkenen de vaste lasten- zoals huur, zorgverzekering, gas, water en licht- van 
tevoren al laten inhouden op iemands uitkering. Zo wordt voorkomen dat tegelijk 
met de rekeningen ook de problemen zich opstapelen en schrijnende huisuitzetting 
dreigt.  

• In specifieke situaties aanvullend op het beleid van de stichting Leergeld en het 
jeugdcultuur- of sportfonds via de bijzondere bijstand een voorziening mogelijk 
maken voor bijvoorbeeld extra lesgeld voor een kind. Om kinderen in genoemde 
situaties met bijzondere of juist met mindere talenten verder te ondersteunen waar 
de reguliere ondersteuning geen kans toe ziet.  

• Samen met o.a. Splinter de leerkrachten op de basisscholen verder trainen in 
alertheid om armoede in gezinssituaties te signalen en te onderkennen.  

• Het CDA in Kapelle wil in het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode met name het 
eenzaamheidsprobleem/isolement in kaart proberen te brengen. Dit met de hulp van 
de kerken, de zorginstellingen en thuiszorgorganisaties. Vervolgens kan bezien 
worden of er niet een mantelzorg pool opgezet moet gaan worden voor de kernen, 
van vrijwilligers voor ouderen in isolement/eenzaamheid. Eenzaamheid is voor 
alleenstaande oudere zonder kinderen of met kinderen, maar niet direct in de 
nabijheid een doemscenario.   
Het CDA wil dat voorkomen. 

 
 
 
Overige zaken. 
 
 
 

• Net als u storen wij ons enorm aan de woekering van het onkruid in onze gemeente. 
Dit is het gevolg van landelijk beleid. We moeten zien dit op een effectieve manier 
een halt toe te roepen, daartoe dient voldoende budget beschikbaar te worden 
gemaakt om een betere bestrijding mogelijk te maken. 

• Het participeren van u als inwoners van onze gemeente Kapelle in onze 
democratische besluitvorming willen we stimuleren en ondersteunen. Voor het CDA 
betekent dit dat er dan ook voldoende geld beschikbaar moet zijn om hier 
daadwerkelijk inhoud aan te geven. Het mag geen lege huls zijn. 
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Wat je kiest doet ertoe!  
  
 
 
 
 
Het CDA is een open christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. 
De betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, hun dorp, hun gezin, hun school, hun buurt, hun 
kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het ware draagvlak voor het leven in een stad of 
een dorp. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen 
vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.  
  
Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het 
CDA ook in onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn allemaal mensen die 
vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen. En daarnaast hun bedrijf runnen, voor 
de klas staan of ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort.  
  
Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle 
mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De inwoner gunt de 
overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen 
harde cultuur van controleren en afrekenen.  
  
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de 
menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge 
en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.  
  
We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is 
door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid 
moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.  
  
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg 
voor de naaste, de natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze 
eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving door te geven. 
    
 


