
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een Midden-Delfland dat 

we door kunnen geven 
 

Verkiezingsprogramma 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

  



VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA MIDDEN-DELFLAND 2018 

 

2 

 

 

Voorwoord .......................................................................................................................3 

Inleiding ...........................................................................................................................4 

1 Sterke en betrokken samenleving ...........................................................................6 

2 Met respect omzien naar elkaar ..............................................................................8 

3 Zorg voor elkaar.......................................................................................................9 

4 Kracht van het gebied ...........................................................................................14 

5 Duurzaamheid en rentmeesterschap ....................................................................17 

6 Betrouwbaar besturen ...........................................................................................20 

 

  

Inhoud 



VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA MIDDEN-DELFLAND 2018 

 

3 

 

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Midden-Delfland voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit programma geeft weer hoe wij in de 

komende vier jaar ons willen inzetten om onze gemeente nóg een fijnere plek te 

maken om te wonen, werken en onze vrije tijd door te brengen. 

 

Het leven is voor de meesten al heel goed in Midden-Delfland, iets wat zich uit in 

relatief lage werkloosheid, hoge veiligheid en een rijk verenigingsleven. Met recht 

bevindt Midden-Delfland zich dus ook jaar na jaar in de top van diverse indexen van 

de beste gemeenten om in te wonen. 

 

Dat het leven hier voor velen goed is, betekent niet dat er geen werk te doen is. 

Integendeel. Ook in onze gemeente zijn er mensen die onze hulp en solidariteit hard 

nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met een zorgbehoefte of de jongeren die 

moeilijk een huis kunnen vinden. Ook de beschikbaarheid van winkels en andere 

voorzieningen in onze dorpen blijft een belangrijk punt van aandacht. 

 

Het CDA wil graag het werk voortzetten in Midden-Delfland. We willen graag het 

goede wat we sinds het ontstaan van onze gemeente in coalities met collega’s van 

andere politieke partijen voor elkaar hebben gekregen voortzetten en verder 

verbeteren. Daarvoor vragen wij uw stem! 

 

Willem Auping    Rob Zwaard 

Afdelingsvoorzitter    Lijsttrekker 

 

  

Voorwoord 
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Het Christen Democratisch Appèl (CDA) staat voor een samenleving waarin mensen 

zelf en in groepen samen verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en hun 

leefomgeving, daaraan richting geven door de keuzes die zij maken en daarmee 

bijdragen aan de samenleving als geheel. Het CDA kijkt dus eerst naar mensen en 

het verband waarin zij leven: met hun partner, met kinderen, met ouders en familie, 

binnen verenigingen en clubs, met buren en collega’s. De overheid komt in beeld om 

daaraan ruimte te geven, om ieder tot zijn recht te laten komen en om te 

ondersteunen wie dat nodig heeft. Want sommigen hebben door leeftijd, gezondheid, 

werkomstandigheid, achtergrond of welke reden dan ook aandacht en zorg nodig en 

daarvan mogen zij niet verstoken blijven. Ook onze leefomgeving moet beschermd 

worden, want ook volgende generaties moeten op de zelfde wijze gebruik kunnen 

maken van onze wereld. Vanuit de Bijbelse boodschap voelen we ons geroepen ons 

in te zetten voor een sterke en betrokken samenleving, waarin mensen met respect 

omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. Dat willen we doen in een prachtig en 

krachtig gebied, dat we willen beschermen, ontwikkelen en doorgeven. Het CDA wil 

daarin betrouwbaar zijn en vraagt daarvoor om vertrouwen. 

 

Midden-Delfland heeft een sterke samenleving, dankzij de inzet van veel betrokken 

inwoners. Het CDA zet zich ervoor in dat te ondersteunen, door ruimte te geven en 

door te investeren. Investeren in de kracht van onze springlevende dorpen en het 

krachtige buitengebied. Het woningaanbod moet aansluiten op de woonbehoefte, 

zodat onze dorpen vitaal blijven. Mensen die verantwoordelijkheid nemen moeten 

ook gehoord worden en zich gehoord weten, het gemeentebestuur gaat respectvol 

met hen om. Het CDA gaat voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en 

speelt in op ieders mogelijkheden. Dat betekent ook dat we zorg geven aan mensen 

voor wie de mogelijkheden – om welke reden dan ook – beperkt zijn. We willen 

daarom de mogelijkheden die een gemeente daarbij heeft, zo nuttig mogelijk 

inzetten. 

 

Midden-Delfland is ook een krachtig gebied met springlevende dorpen. 

Ondernemende mensen zijn daarvan de dragers, zowel als het gaat om het behoud 

van het waardevolle landschap maar ook als het gaat om de dynamiek van de 

dorpen. Ook hier zet het CDA zich ervoor in dat te ondersteunen, door ruimte te 

geven en door te investeren. De dorpscentra moeten aantrekkelijk blijven als 

Inleiding 

Waar het CDA voor staat 

Waar het CDA voor gaat 
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magneet voor dynamiek en bedrijvigheid. Het waardevolle landschap trekt mensen 

uit onze dorpen en uit de steden om ons heen. Ondernemers dragen die vitaliteit. Wij 

willen de mogelijkheden die de gemeente heeft, benutten om dat te ondersteunen en 

versterken. Dat kan alleen in een balans tussen mens, leefomgeving en gezonde 

economie. Die balans moet toekomstgericht zijn, zodat ook volgende generaties 

daarin kunnen leven. 

 

Midden-Delfland is betrouwbaar, voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers 

en voor partners waarmee we samenwerken. Dat betekent dat we openstaan voor 

wensen en suggesties en dat we ruimte laten aan anderen om 

verantwoordelijkheden te dragen. We hechten daarbij aan onze eigen Midden-

Delflandse stijl, met korte lijnen en dicht bij onze inwoners. En met een gezond 

financieel beleid, waarbij we de beschikbare budgetten zo nuttig mogelijk inzetten. 
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Midden-Delfland kent een rijke eigen cultuur met monumentale gebouwen en 

boerderijen, culturele gebruiken, kenmerkende feesten en een redelijke kerkelijke 

gebondenheid. De dorpen zijn springlevend, mensen leven daar met veel plezier. 

Kinderen groeien er op in een veilige en uitdagende omgeving en kunnen er fijn 

buiten spelen. Er is een passend voorzieningenniveau, een bloeiend 

verenigingsleven en betrokken inwoners. Betrokken burgers, die met elkaar 

samenleven, werken en bouwen aan de gemeenschap. En een gemeente die hen 

daarin stimuleert, meedenkt en ondersteunt. Een sterke samenleving ontstaat daar 

waar mensen samenwerken, voor elkaar klaar staan en naar elkaar omzien. De vele 

verenigingen op sport of cultuurgebied, de vele vrijwilligers en de vele mantelzorgers 

in onze gemeente zijn een goede graadmeter van de verbondenheid en sociale 

cohesie in de kernen. Het CDA wil investeren in welzijn, sport, cultuur en 

ondersteuning van mantelzorgers. Nieuwe inwoners van Midden-Delfland die zich 

van buiten de gemeente vestigen, willen we aanmoedigen om actief aan onze 

samenleving te gaan deelnemen. Het aanreiken van informatie in een (digitaal) 

‘welkomstpakket’ is daarbij een nuttig hulpmiddel. 

 

Naast de drie dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden kent Midden-Delfland 

ook enkele buurtschappen: ’t Woudt, de Zweth, Negenhuizen, De Kapel en – sinds 

kort – de Maaslandse Dam. Juist door een sterke interne samenhang hebben deze 

kleine kernen een hoge kwaliteit van wonen, die we willen behouden. 

 

Voor alle drie de dorpen is er een Centrumplan of is dat in de maak. Oogmerk is 

steeds dat de levendigheid van onze dorpen sterk moet blijven, zo mogelijk versterkt 

moet worden, tegenover de toenemend aanzuigende kracht van ons omringende 

steden. Winkelaanbod is daarbij een belangrijke factor. Het meest vergevorderd is 

het Centrumplan Den Hoorn. Hierin zijn keuzes gemaakt waarin parkeren en de 

verkeersafwikkeling nog onze aandacht vraagt. Het Centrumplan Maasland moet 

leiden tot een integraal plan en mag zich niet beperken tot alleen het Oude 

Gemeentehuis. Cultuur, horeca, wonen en economische bedrijvigheid zullen in het 

plan ontwikkeld moeten worden. Verenigingen die nu nog gehuisvest zijn in de 

Magneet moeten nieuwe locaties krijgen. Daarbij spelen kwaliteit en financiën een 

belangrijke rol, aangezien zowel de investeringen als de exploitatie mogen niet leiden 

tot onverantwoorde uitgaven voor onze gemeente. Voor Schipluiden is er een 

centrumplan waarbij het particulier initiatief wordt gefaciliteerd. Ook bij dit plan is de 

parkeeroplossing van groot belang; voor de winkelvoorziening en de Dorpshoeve 

moeten er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven. 

  

1 Sterke en betrokken samenleving 

1.1 Springlevende dorpen 
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Een sterke samenleving is gediend met een evenwichtige bevolkingsopbouw met 

verschillende woonbehoeften. Het CDA constateert dat de woonbehoefte per kern 

sterk verschilt. De Woonagenda1 en de enquête onder jongeren geven een goed 

beeld van de behoefte aan woningen. De kernen Maasland en Schipluiden vragen 

met name om woningen toegespitst op starters, jonge gezinnen en empty-nesters, 

terwijl er in Den Hoorn vraag is naar woningen voor (startende) gezinnen en 

appartementen voor senioren. Bij nieuwbouwplannen is de Woonagenda leidend 

voor het soort woningen dat gerealiseerd wordt. Tevens moet voor het CDA het 

woonbeleid gericht zijn op kwaliteit en duurzaamheid; woningen die aansluiten bij de 

woonwensen en bestendig zijn voor de verschillende levensfasen. Voor een grotere 

slagingskans voor jongeren zijn erfpacht en startersleningen goede instrumenten om 

onder voorwaarden in te zetten.  

 

Bij herbestemming van het ensemble (bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen) van 

vrijkomende agrarische bedrijven zal zorgvuldig gekeken worden naar de 

mogelijkheid om particuliere bewoning in meerdere wooneenheden toe te staan. 

Het initiatief van zogenaamde Tiny Houses, die op duurzame wijze voorzien in de 

basis-woonbehoefte, is vernieuwend maar sluit aan op een beperkte vraag bij onze 

inwoners. Een locatie die niet op korte termijn voor zijn definitieve functie wordt 

gebruikt, kan hiervoor tijdelijk worden ingezet.  

 

Het CDA vindt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortweg CPO genoemd, 

een prima methode om gericht invulling te geven aan de woonbehoefte van groepen.  

Door de scheiding van wonen en zorg en het langer zelfstandig thuis wonen van 

senioren, is passende huisvesting voor hen van groot belang. We zorgen voor 

voldoende appartementen, waar zorg geleverd kan worden en verleiden zo ouderen 

om uit hun eventuele eengezinswoning door te stromen. Jonge startende gezinnen 

zijn daar ook bij gebaat. 

 

Het CDA gelooft dat niet de overheid maar de samenleving centraal moet staan. Dat 

vraagt om een actieve en vraaggerichte houding van de gemeente richting de 

inwoners, hun voorkeuren en initiatieven van hen. De gemeente is daarbij dienstbaar 

en betrouwbaar. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen 

alleen worden opgelost door samenwerking en verdraagzaamheid. De 

dienstverlening moet persoonlijk zijn en uitgaan van een gelijkwaardige relatie met 

de inwoner.   

                                              

 
1 https://www.middendelfland.nl/over-midden-delfland/woonagenda-2016-2021_43448/ 

1.2 Wonen voor doelgroepen  

1.3 Vertrouwen  
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Het CDA streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waar we met 

respect naar elkaar omzien en met respect omgaan met de verschillende belangen. 

Respect bepaalt ook het directe contact tussen de inwoner en de gemeente. Respect 

hebben voor elkaar betekent begrip tonen en ruimte geven aan elkaar. Bestuurders 

hebben respect voor inwoners en organisaties als zij opkomen voor hun belangen. 

Dit wil zeggen dat de inbreng van deze inwoners en organisaties serieus wordt 

meegewogen in de te nemen beslissingen. 

 

Omgekeerd verwacht het CDA ook respectvolle bejegening van inwoners voor 

ambtenaren, politie, brandweer en ambulancepersoneel.  

  

  

2 Met respect omzien naar elkaar  
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Het CDA wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarbij gaan we uit van 

de persoonlijke kracht van mensen, we denken in mogelijkheden en kansen en gaan 

niet uit van wat mensen niet kunnen. Met de invoering van de Participatiewet ligt er 

een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeente om mensen toe te geleiden naar 

werk. De wet beoogt dat iedereen meedoet in de samenleving naar vermogen. Dat 

betekent betaald werk voor wie dat kunnen, betere en creatieve inzet van 

instrumenten om mensen met minder kansen, naar werk te geleiden. Het CDA is er 

van overtuigd dat meedoen bijdraagt aan sociaal welzijn, aan ontplooiing van 

mensen en het geeft structuur in het dagelijks leven. Als er geen mogelijkheden voor 

betaald werk zijn, wordt wel een maatschappelijke bijdrage verwacht. Wij willen 

voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken en geen kans krijgen op de 

arbeidsmarkt. Speciale aandacht daarom voor jongeren en met name ook voor 

jongeren met een licht verstandelijke beperking. Jongeren, die niet over een 

startkwalificatie beschikken, worden intensief begeleid naar scholing of naar 

praktijkleerplaatsen. Van nieuwkomers (statushouders) wordt verwacht dat zij snel 

integreren en participeren door (on)betaald werk en taalonderwijs. 

 

Meedoen in de samenleving is ook van groot belang voor kinderen die in armoede 

opgroeien. Alle kinderen moeten kunnen sporten, muzieklessen en/of andere 

culturele activiteiten kunnen volgen. Ook het volgen van onderwijs mag geen 

belemmering zijn. De financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn moeten in de 

komende jaren toereikend blijven. Ieder kind of jongere verdient gelijke kansen. Het 

CDA wil voorkomen dat zij op jonge leeftijd al een achterstand oplopen en later 

minder kansen hebben in de maatschappij. Bij het armoedebeleid zijn zij een 

belangrijke doelgroep, waarbij ze niet alleen met kindvoorzieningen worden 

geholpen, maar ook de thuissituatie wordt verbeterd. Kinderen moeten niet dagelijks 

geconfronteerd met de (financiële) zorgen van ouders om rond te komen.  

 

Het CDA streeft naar een inclusieve samenleving, waarbij mensen zoveel als 

mogelijk meedoen, ongeacht hun leeftijd of eventuele beperkingen. Dat geldt ook 

voor de toenemende groep senioren/ouderen in onze gemeente. 

 

Door de huidige wet- en regelgeving worden ouderen geacht zolang mogelijk in hun 

eigen omgeving/huis te blijven wonen. Dit moet wel mogelijk zijn, zowel fysiek en 

financieel. Bovendien verhoogt het langer thuis blijven wonen de kans op 

vereenzaming en sociaal isolement. 

3  Zorg voor elkaar 

3.1 Iedereen doet mee 

3.2 Ouderen  
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Het aantal ouderen dat te maken krijgt met dementie zal ook in onze gemeente fors 

toe nemen. Mensen met dementie brengen het grootste deel van hun ziekteperiode 

thuis door in hun eigen omgeving. Naast de ondersteuning van partner en familie zijn 

niet alle problemen met goede zorg op te lossen. Isolement van de dementerende 

zelf en de partner dreigt en vaak is er onbegrip van de omgeving vanwege de 

onbekendheid met het ziektebeeld. 

 

Goede ouderenzorg betekent goede kwaliteit, passend en betaalbaar, een integrale 

aanpak, persoonlijke aandacht en preventie. De huidige techniek op het gebied van 

domotica2 biedt kansen om comfortabel en veilig thuis te kunnen blijven wonen. 

 

Het CDA vindt onderstaande punten belangrijk voor ouderen binnen onze gemeente: 

• bewustwording vergroten;  

• dementievriendelijke gemeente verder gestalte geven; 

• zinvolle dagbesteding dichtbij; 

• ondersteuning van de mantelzorgers; 

• goede en toegankelijke voorlichting over algemene voorzieningen; 

• voorkoming van eenzaamheid (het CDA ondersteunt initiatieven waarbij 

ouderen met elkaar in contact worden gebracht of ouderen gestimuleerd 

worden zelf vrijwilligerswerk te doen); 

• voldoende geschikte woningen in sociale en midden segment; 

• kerngericht vervoer naast regiovervoer; 

• stimuleren van innovatieve woonvormen voor eigen ouderen; 

• gericht zoeken naar oplossingen voor meer zorgverlening in de eigen 

omgeving. 

 

Families vormen het fundament van ons land. Veel kinderen groeien op in warme 

gezinnen met ouders die de even mooie als verantwoordelijke taak op zich nemen 

hen op te voeden. Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van 

waarde. Die families vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in 

geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds 

meer samengestelde gezinnen die hun eigen aandacht nodig hebben. Het CDA vindt 

het mooi dat ook op die manier volwassen mensen verantwoordelijkheid nemen voor 

elkaars kinderen. In al die gezinnen en families worden waarden en normen 

overgedragen, leren we samenleven. Families en gezinnen zijn van onschatbare 

waarde en verdienen erkenning en waardering voor de rol die ze spelen.  

                                              

 
2 “De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.”, zie 

http://www.smart-homes.nl/Domotica/Wat-is-domotica.aspx  

3.3 Familie en gezin 

http://www.smart-homes.nl/Domotica/Wat-is-domotica.aspx
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Met het grootste deel van al onze jongeren gaat het heel goed: ze zijn gezond, doen 

naar vermogen mee op school, zitten op een sport, hebben vrienden en vriendinnen 

en voelen zich goed. Voor hen waarbij het niet zo goed gaat, zorgen we voor hulp 

dichtbij huis. Het uitgangspunt binnen onze gemeente is dat de toegang tot de zorg 

zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment 

worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Essentieel is dat de 

drempel om hulp te zoeken voor ouders zo laag mogelijk wordt. We zien er op toe 

dat er geen wachtlijsten zijn in de jeugdzorg. Samen met het (passend) onderwijs, 

schoolmaatschappelijk werk en andere vormen van jeugdzorg zorgen we dat 

kinderen goed op kunnen groeien. We zetten in op preventie samen met organisaties 

en verenigingen die betrokken zijn bij jeugd; voorkomen is immers beter dan 

genezen. 

 

Veel jongeren dreigen ‘tussen de wal en het schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak 

gaan ze dan over van de jeugdwet3 naar bijvoorbeeld de WMO4 of de 

Zorgverzekeringswet5. Als CDA vinden wij het belangrijk om oog te hebben voor 

deze situatie en hier een gerichte aanpak op te ontwikkelen. Er is nog een wereld te 

winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor het kind en 

onnodige bureaucratie terug te dringen. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor ons 

onaanvaardbaar. 

 

Het aantal kinderen wat opgroeit binnen een vechtscheiding neemt in zeer snelle 

mate toe. Voor deze kinderen is hun opvoedsituatie onveilig en bedreigend. Zij doen 

het minder goed op school, vertonen vaak gedragsveranderingen en zijn gevoeliger 

voor depressiviteit. Veelal zijn ouders onvoldoende op de hoogte wat de gevolgen op 

de ontwikkeling van hun kind(eren) kunnen zijn wanneer zij opgroeien bij ouders die 

voortdurend met elkaar in strijd zijn. Als CDA vinden wij het belangrijk dat er meer 

voorlichting komt voor ouders, leerkrachten en huisartsen om dit vaak zo gevoelige 

onderwerp bespreekbaar te maken en indien nodig dat er een doorverwijzing kan 

plaatsvinden naar gespecialiseerde hulpverlening. 

 

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs 

vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De bevoegdheid van 

gemeenten op het gebied van onderwijs is niet groot. Dat geeft veel scholen de 

positieve vrijheid om zelf te bepalen hoe goed onderwijs eruit ziet. Het CDA wil 

investeren in talent, van speciaal onderwijs tot en met de universiteit. Ieders talent is 

waardevol. Ons uitgangspunt is dan ook dat niemand de school mag verlaten zonder 

diploma. Multifunctioneel gebruik van scholen vindt het CDA belangrijk. Een brede 

                                              

 
3 http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01  
4 http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-01-01, https://www.middendelfland.nl/voor-

inwoners/producten-a-z_42911/product/wmo-aanvragen-voorziening_755.html 
5 http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2018-01-01  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-01-01
https://www.middendelfland.nl/voor-inwoners/producten-a-z_42911/product/wmo-aanvragen-voorziening_755.html
https://www.middendelfland.nl/voor-inwoners/producten-a-z_42911/product/wmo-aanvragen-voorziening_755.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2018-01-01
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buurtschool als ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut 

wordt. Het vergroot de sociale samenhang en het gevoel van veiligheid. Het CDA 

staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat. De vrijheid om te 

kunnen kiezen tussen bijzondere of openbare scholen moet blijven bestaan.  

 

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het 

is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot de jeugdhulp. Het 

CDA vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate 

verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. 

 

Met name in Den Hoorn is er een flinke toename van het aantal leerlingen op de 

basisscholen. Dit komt enerzijds door de nieuwe woonwijken en anderzijds door een 

toestroom van leerlingen vanuit Delft. Om er in de toekomst voor te zorgen dat dit 

geen onoverkomelijke problemen geeft vinden wij het belangrijk dat er in de 

komende periode gekeken wordt naar passende oplossingen. Wij bepleiten dat onze 

gemeente en het Maatschappelijk Team6 nauw samenwerken bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van preventieprojecten op de scholen. Er is helaas een verband tussen de 

financiële situatie thuis en de schoolprestaties van een kind. Daardoor ontstaat vaak 

een ‘overerfbare’ armoede. Om dit tegen te gaan kiezen wij ervoor om bijles voor 

kinderen uit minima-gezinnen financieel mogelijk te maken. Wij blijven investeren in 

een gerichte aanpak om schoolverlating te voorkomen. 

 

Voor het CDA is het belangrijk dat er kindvriendelijke buurten zijn. Kinderen moeten 

zich veilig voelen, daarom is het belangrijk dat kindvriendelijke buurten in alle kernen 

te vinden zijn. Kindvriendelijk betekent vooral dat kinderen opgroeien in een 

omgeving die rust uitstraalt en hen het gevoel geeft veilig over straat te kunnen lopen 

zonder zich bedreigd te voelen. In iedere buurt moet voldoende gelegenheid zijn om 

buiten te spelen. Het welzijn van kinderen is voor het CDA belangrijk. 

 

Het CDA onderkent niet alleen het belang van veiligheid, maar ook het belang dat 

veiligheid wordt ervaren. Die veiligheid wordt ons geleverd door de professionals van 

de politie, de vrijwilligers van onze eigen brandweer (die in voorkomende gevallen 

door professionals van de brandweer uit de regio wordt ondersteund) en de 

vrijwilligers van de Buurtpreventie. We hechten eraan dat de politie zichtbaar op 

straat aanwezig is, zoals ook de Buurtpreventen zichtbaar in de dorpen patrouilleren. 

Het CDA wil de beschikbaarheid van een wijkagent in ieder dorp voortzetten, zodat 

de politie de plaatselijke situatie goed kent en direct aanspreekbaar is. Ook de 

mogelijkheid om op het gemeentehuis op afspraak met de politie te spreken, vinden 

we waardevol en compenseert dat vaste politieposten zijn verdwenen. Het CDA vindt 

                                              

 
6 https://www.middendelfland.nl/voor-inwoners/maatschappelijk-team_43167/  

3.4 Veiligheid 

https://www.middendelfland.nl/voor-inwoners/maatschappelijk-team_43167/
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dat taakstraffen via bureau HALT7 een passende maatregel zijn voor jongeren die 

overlast of vernielingen veroorzaken, omdat de dader op die manier leert van zijn 

eigen misdraging. 

 

Veiligheid kan ook bereikt worden door een goede inrichting van onze wegen en 

paden. Zowel binnen de kernen als in het buitengebied blijven we alert om de 

veiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen. Ditzelfde geldt voor de wijken waar 

we wonen. Het CDA heeft voortdurende aandacht voor de kwaliteit van buurten, de 

aantrekkelijke woonomgeving en (het gevoel van) veiligheid. 

 

  

                                              

 
7 https://www.halt.nl  

https://www.halt.nl/
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Midden-Delfland is een uniek en authentiek landschap tussen de grote steden met 

een duidelijk agrarisch karakter. Mensen van binnen en buiten het gebied, 

recreanten en natuurliefhebbers, genieten er dagelijks van. Het CDA hecht aan een 

goede informatie voorziening voor bewoners en bezoekers over wat er in Midden-

Delfland te doen is. Een actieve rol in regionale samenwerkingsverbanden en 

afstemming met provincie en omliggende steden vindt het CDA van cruciaal belang. 

De eigentijdse vorm van het beheer van recreatiegebieden in Midden-Delfland wordt 

verder vorm gegeven. De gemeente denkt mee in participatie bij het beheer van 

gebieden, plaatselijke beheer-organisaties van boeren en burgers kunnen een 

belangrijker rol spelen in het beheer. Materialen uit deze gebieden en de werkwijze 

kunnen verder aansluiten bij een circulaire economie. Het CDA wil dat de gemeente 

actief invulling geeft aan de route van het eerste ‘bijzonder provinciaal landschap’ 

van Nederland voor Midden-Delfland. Het kunnen blijven genieten van het gebied 

door eigen bewoners en bezoekers uit de omliggende steden is daarbij een 

uitgangspunt.  

 

Pragmatisch omgaan met alle wensen die bescherming moeten geven aan het 

gebied ziet het CDA als uitwerking. Daarbij stelt het CDA de samenhang tussen de 

economische kracht van het agrarisch bedrijf, natuurwaarden en recreatief gebruik 

van het gebied centraal. Het blijven mee ontwikkelen van de agrarische bedrijven is 

een noodzaak om een inkomen te kunnen verdienen, de uitwerking en stimulering in 

een aantal toekomstbestendige richtingen, zoals zowel schaalvergroting als 

verbreding, blijft aandacht vragen. 

 

Naast de melkveehouderij als drager van het landschap, draagt ook de glastuinbouw 

belangrijk bij aan de duurzame (voedsel-)productie in ons gebied. Daarmee vindt het 

CDA ook die sector een icoon voor Midden-Delfland. Om het open landschap te 

versterken, blijft het CDA zich er voor inzetten dat glastuinbouw wordt 

geconcentreerd. 

 

Wij blijven streven naar een gebied waar een goede balans is tussen landbouw, 

natuur en recreatie. Daar moet plaats zijn voor passend ondernemerschap met onze 

melkveebedrijven, tuinbouwbedrijven, inwoners en de bezoekers. De interesse van 

de stads en dorpsbewoner over waar en hoe het voedsel geproduceerd geeft ruimte 

voor kortere ketens. Kennis laten nemen waar ons voedsel vandaan komt en hoe 

belangrijk de natuur is, blijft een belangrijke rol voor agrarische bedrijven in Midden-

Delfland en de natuurorganisaties. 

  

4 Kracht van het gebied  

4.1 Stad en land 



VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA MIDDEN-DELFLAND 2018 

 

15 

 

 

Midden-Delfland is een bijzonder ondernemende gemeente: opmerkelijk veel van 

onze inwoners hebben een eigen bedrijf. De gemeente wil die bedrijven 

ondersteunen door zoveel als mogelijk belemmeringen te voorkomen of weg te 

nemen en door groei van bedrijven mogelijk te maken. Omdat groei niet altijd 

ruimtelijk mogelijk is, moet maatwerk uitkomst bieden: een oplossing die past bij de 

behoeften en de mogelijkheden. Soms vraagt dat om bedrijfsverplaatsing, waarbij de 

gemeente behulpzaam kan zijn.  

 

Bij Midden-Delfland hoort ook dat mensen uit de omliggende steden bij ons komen 

recreëren. Daarin liggen kansen voor alle ondernemers. Wij willen ruimte geven aan 

ondernemers die deze kansen willen benutten. In de Harnasch Polder vestigen zich 

veel nieuwe bedrijven, die nieuwe werkgelegenheid brengen. Zodra de ruimte die 

daarvoor beschikbaar is gesteld, volledig is benut, moeten er ook in Midden-Delfland 

mogelijkheden zijn waar bedrijvigheid zich kan blijven ontwikkelen. Voor een goed 

vestigingsklimaat is samenwerking met buurgemeenten en binnen de Metropoolregio 

onmisbaar.  

 

Waar mensen wonen en werken is ook mobiliteit. Voor het CDA is een goede 

bereikbaarheid van groot belang. De vitaliteit van Midden-Delfland vereist dat onze 

inwoners hun bestemmingen kunnen bereiken en dat onze ondernemers bereikbaar 

zijn. 

 

Veel belangrijke wegen in ons gebied zijn Rijks- en provinciale wegen (A4, A20, 

Woudseweg N223, Wippolderlaan N211), die vooral een functie vervullen voor het 

bovenlokale verkeer. Al die wegen zijn of worden op korte termijn een knelpunt. Wij 

willen het gesprek met de wegbeheerders (Rijkswaterstaat en Provincie) gebruiken 

om die knelpunten weg te nemen zonder dat onze inwoners worden belast met 

hinder van geluid, licht en luchtkwaliteit en zonder dat ons waardevolle landschap 

wordt verstoord. Indien de spoorbaan tussen Delft-Zuid en Schiedam wordt 

verdubbeld, willen wij compensatie in de vorm van versterking van landschap, natuur 

en recreatief gebruik. 

 

Gemeentelijke wegen zijn er vooral voor het lokale verkeer. De N468 

(Rijksstraatweg, Gaagweg, Oostgaag, Molenweg) zou daarom onder voorwaarden 

een gemeentelijke weg kunnen worden, zodat we sluipverkeer tussen A4 en A20 

kunnen tegengaan. Ook kunnen we zo vergunning geven aan zwaar verkeer voor de 

(agrarische) ondernemers langs de weg. Met hun bedrijf dragen zij immers ons 

landschap en dus hebben we belang bij een gezonde bedrijfsvoering. 

4.2  Eerlijke economie 

4.3 Mobiliteit en bereikbaarheid 
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De Woudseweg en Hoornseweg worden na openstelling van de Zuidhoornseweg 

heringericht passend bij het gebruik voor woonverkeer. Als onderdeel van een 

regionale recreatieve route krijgen vooral fietsers daarbij ruimte. De Oude Veiling en 

Maassluiseweg krijgen volgens plan een veilige inrichting, juist ook voor fietsers, die 

geen grote stroom auto’s zal verwerken. Voor de ontsluiting van Maassluis-West op 

de A20 moet een oplossing worden gevonden die niet ten koste gaat van de 

leefbaarheid van Maasland en de financiële gezondheid van Midden-Delfland. Voor 

die oplossing is ook de betrokkenheid van Rijkswaterstaat, Provincie en 

Metropoolregio onmisbaar.  

 

De bereikbaarheid van onze dorpen met openbaar vervoer is zwak. Het is niet 

realistisch te verwachten dat een vaste dienstregeling tot verbetering leidt. Daarom 

wil het CDA zo spoedig mogelijk met Metropoolregio en vervoerders komen tot 

introductie van vraagafhankelijk openbaar vervoer in Midden-Delfland. Een koppeling 

met het doelgroepenvervoer biedt daarbij kansen voor alle groepen reizigers. Goede 

service tegen acceptabele reizigerskosten is daarbij het ijkpunt. 
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Duurzaamheid is een kwestie van bewust zijn van alles wat waardevol is in de 

breedste zin; een veilige en leefbare omgeving, schone energie, behoud van de 

natuur, solide gemeentefinanciën en een duurzame economie. Het gaat over respect 

en moraliteit, over het fatsoenlijk omgaan met zaken en met mensen en 

verantwoordelijkheid voor je hele leefomgeving. In dit verband wordt “people, planet, 

profit” vaak gebruikt, maar eigenlijk moet “participatie” nog worden toegevoegd. 

Duurzaamheid draait op de kracht van de samenleving, de kracht van mensen. Niet 

alleen gebruiken maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, 

energie, voedsel en afval hebben een waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten 

we het anders gaan doen. Wij streven ook lokaal naar een balans tussen mens, 

milieu en een gezonde economie. We stellen ambitieuze en haalbare milieudoelen. 

We betrekken lokale bedrijven en vooral ook de inwoners bij de overgang naar een 

duurzaam ingerichte gemeente. Om duurzaamheid niet slechts een project van de 

overheid te laten zijn kiezen we als CDA voor spontane projecten op de schaal van 

dorpen. Daarbij willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen 

en ondernemers, en hen de ruimte bieden.  

 

Klimaatadaptatie is de aanpassing die nodig is om de effecten van de 

klimaatverandering te kunnen opvangen. Zo worden we in toenemende mate 

geconfronteerd met de gevolgen van langere droogte en intensievere regenval. Dat 

is duidelijk zichtbaar in wateroverlast. Samen met het waterschap nemen we 

maatregelen voor een grotere waterberging; bij de inrichting van de openbare ruimte 

moeten we meer rekening houden met de opvang van regenwater, net als 

voortdurende aandacht bij de inwoners voor dit onderwerp. 

 

Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met 

hernieuwbare energie. Nederland loopt ver achter op de doelstellingen voor 

duurzame energie en behoort tot de hekkensluiters in de EU. Fossiele brandstoffen 

zoals aardolie, aardgas en kolen zorgen nu nog voor ongeveer 95 procent van ons 

energieverbruik. Maar 5 procent van het energieverbruik wordt opgewekt met 

hernieuwbare, duurzame energie. Een probleem dat ook op lokaal niveau opgelost 

moet worden.  

 

‘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. Ook op het gebied van 

energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel.  

 

5 Duurzaamheid en rentmeesterschap 

5.1 Energietransitie en klimaatadaptatie 



VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA MIDDEN-DELFLAND 2018 

 

18 

 

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 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.  

 

Voor de komende jaren zijn de volgende punten van belang: 

• Een energiekansenkaart opstellen om inzicht te krijgen in de kansen die er zijn 

op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen. Daarbij kijken 

we ook over grenzen heen door in samenwerking met private partijen of 

andere overheden schaalvoordelen te halen. 

• Actieve rol nemen bij het bevorderen van aardwarmte als warmtebron voor 

bedrijfsgebouwen en voor nieuwe én bestaande woningen. 

• Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het 

mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de 

nul-op-de meterwoningen.  

• Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale 

huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt.  

• Afspraken maken met de netbeheerders, waarin wordt vastgelegd dat het 

(gas)net wordt verduurzaamd of vervangen (vooral in nieuwbouwwijken). 

Daarmee bereiden we ons erop voor dat we op termijn ‘gas-loos’ gaan wonen. 

• Het ontstaan van een regionale energiecoöperatie stimuleren, zoals een 

vereniging voor collectief bezit van zonnepanelen en warmtepompen. 

• In het Omgevingsplan willen wij in samenwerking met betrokken partijen 

waaronder de netbeheerder en woningcorporaties voorwaarden gaan stellen 

aan de keuze voor de toekomstige energie infrastructuur.  

• Het ondersteunen van lokale initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie 

en bevorderen van bewustzijn bij bedrijven en particulieren. 

 
Bij de inrichting van straten moeten, naast wegcomfort en verkeersveiligheid, ook 

klimaatadaptatie (aanpassingen vanwege veranderingen in het klimaat) en groene 

uitstraling een rol spelen. In overleg met de omwonenden kunnen inrichtingsplannen 

worden gemaakt waarin groen en water een belangrijke rol spelen in alle kernen. 

Duurzame straatverlichting, die dimt, ’s nachts uitgaat en weer aanspringt als er 

beweging in de straat is bespaart kosten en energie en draagt bij aan onze 

duurzaamheidsdoelstelling. Aan het beheer in de openbare ruimte (openbaar groen, 

wegen, bruggen, riool, openbare verlichting) liggen actuele beheerplannen ten 

grondslag, waarmee duurzaamheid en een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen 

acceptabele kosten wordt bereikt. Het huidige onderhoudsniveau is daarbij het 

vertrekpunt. 

5.2 Duurzaam beheer 
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Het is een gezamenlijk belang van gemeente en inwoners om te zorgen voor een 

goede afvalverwerking, maar de manier waarop dat gebeurt, verandert met het 

vorderen van de techniek. Enerzijds wordt het bewustzijn steeds groter dat 

huishoudelijk afval voor een belangrijk deel bestaat uit herbruikbare grondstoffen, 

zoals papier, metalen, en textiel, terwijl groente-, fruit- en tuinafval kan worden 

vergist en gecomposteerd. Anderzijds kan het bij sommige andere stromen binnen 

het afval even duurzaam zijn om het te verbranden en de as te verwerken.8 De 

impact van het afval wordt in beide benaderingen beperkt. Doordat grondstoffen een 

opbrengst hebben, dient goede afvalverwerking naast duurzaamheid ook een 

financieel doel. 

 

  

                                              

 
8 https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/afvalmanagement/energie-uit-afval/bodemas-als-

grondstof.html 
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Het CDA vindt dat in een democratie de gemeente moet weten wat er in de 

samenleving leeft en waar de behoeften liggen. Daarbij is de relatie tussen de 

gemeente en haar burgers een partnerschap; er is ruimte voor initiatieven van 

inwoners, de gemeente stelt zich daarbij kaderstellend en ondersteunend op. Er is 

ruimte voor interactieve processen, waarbij vooraf afgesproken moet zijn in welke 

vorm en mate burgerparticipatie mogelijk is. Deze processen kosten tijd, maar de 

meerwaarde van gedragen besluiten, weegt zwaarder. 

 

Een gemeente, die ligt ingeklemd tussen andere gemeenten, ontkomt niet aan 

samenwerking met zijn omgeving; beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld veiligheid, 

mobiliteit en zorg, houden niet bij de gemeentegrens op. Tegelijkertijd onderscheidt 

de gemeente Midden-Delfland zich van haar omgeving door de couleur locale. 

 

“Lokaal doen wat de gemeente zelf kan, samenwerken waar nodig” moet steeds de 

afweging zijn bij samenwerkingen, die niet wettelijk worden opgelegd. 

  

Het financiële beleid wordt gekenmerkt door zorgvuldig en transparant beheer van 

publiek geld en afgewogen besteding van beschikbare budgetten. Jaarlijks 

terugkerende uitgaven moeten worden betaald uit budget dat jaarlijks beschikbaar is. 

De reserves van de gemeente kunnen worden ingezet voor (eenmalige) uitgaven 

aan doelen waarvoor het geld opzij is gezet. We willen daarmee vooral investeren in 

de toekomst van ons gebied en de vitaliteit van onze kernen. Erfpacht wordt ingezet 

als middel om de verkoop van nieuwe woningen en bedrijvenkavels te bevorderen. 

Bij bestaande woningen en bedrijvenkavels wordt erfpacht alleen overwogen om 

bepaalde doelgroepen (goedkope woningen voor huishoudens met beperkte 

financiële mogelijkheden; kleine kavels voor startende ondernemers) te 

ondersteunen. Gemeentelijke lasten (de belangrijkste zijn onroerend zaakbelasting, 

afvalstoffenheffing en rioolheffing) stijgen in beginsel niet harder dan de 

waardestijging/inflatie. Door een betere verwerking van huishoudelijk afval zou op 

termijn de afvalstoffenheffing moeten kunnen dalen. Aan het beheer in de openbare 

ruimte (openbaar groen, wegen, bruggen, riool, openbare verlichting) liggen actuele 

beheerplannen ten grondslag, waarmee duurzaamheid en een zo hoog mogelijke 

kwaliteit tegen acceptabele kosten wordt bereikt. 

  

6 Betrouwbaar besturen 

6.1 Samen kom je verder  

6.2 Gezond financieel beleid 
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Cittaslow is een internationaal netwerk van gemeenten die zich inzetten om de 

kwaliteit van leven en leefomgeving te versterken. Midden-Delfland is aangesloten bij 

Cittaslow. Dat uit zich in aandacht voor het landschap, voor de streekproducten die 

dat landschap voortbrengt, voor de wijze waarop die producten worden gemaakt: 

duurzaam en ambachtelijk of juist innovatief, voor de identiteit van het gebied en de 

cultuurhistorie van landschap en bebouwing, voor de gastvrijheid en bereikbaarheid 

om iedereen van deze kwaliteiten te laten genieten. Het CDA vindt dat Cittaslow 

daarmee precies aansluit op hoe we in Midden-Delfland denken en doen. Maar: 

Midden-Delfland is veel meer dan alleen het gemeentebestuur, Midden-Delfland 

bestaat uit inwoners, verenigingen, organisaties, ondernemingen die samen een 

gemeenschap vormen. Zo is ook Cittaslow niet alleen van het gemeentebestuur, het 

ontstaat door de inzet van mensen uit onze gemeenschap. Het CDA steunt daarom 

iedereen die een inspanning doet om invulling te geven aan Cittaslow. 

 
  

6.3 Cittaslow 
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Colofon 

Dit programma is een productie van het CDA Midden-Delfland. Het maken van kopieën van 

dit programma is toegestaan, maar voor het reproduceren van teksten vragen wij u om ons 

van te voren in te lichten.  

 

Foto voorkant: Gemma van Winden-Tetteroo 

Foto’s in tekst: Albert Tieken 

 

 

 

Midden-Delfland 

 

Per adres: 

Anna van Raesfeltstraat 37 

2636 HX Schipluiden 

www.cda.nl/zuid-holland/midden-delfland/ 

cdamiddendelfland@gmail.com  
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