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LOKALE KRACHT 

Onze gemeente wordt gevormd door geweldige initiatieven van 
zowel individuele mensen als verenigingen. Het is deze 
onuitputtelijke lokale kracht die onze gemeente zo enorm 
bijzonder maakt. Ook in de afgelopen jaren hebben al deze 
mensen onze gemeente weer een stukje mooier gemaakt. Denk 
bijvoorbeeld aan de aanleg van het Papeneiland in Langeraar, de 
welzijnsbezoeken door de hele gemeente heen, het werk van alle 
vrijwilligers in de verenigingen en de ontwikkelingen in de 
verschillende centra. De verbindende factor die mensen bij elkaar 
brengt en onze gemeente vormt, noemen wij lokale kracht.  

Wij zetten ons in om deze lokale kracht te blijven ondersteunen en 
verder uit te bouwen. Dit willen wij doen door vertrouwen (terug) 
te geven, regels te verminderen of (waar mogelijk) te vervangen 
door richting en ondersteuning. Het CDA is de partij van 
solidariteit en samenwerken om een mooier resultaat te behalen. 
Dit staat centraal in onze visie en is de belangrijkste leidraad in 
ons beleid en voorstellen. Als overheid willen we ruimte geven aan 
de samenleving en niet alles zelf overnemen. Dit levert minder 
resultaten, die bovendien vaak geen vervolg krijgen. Initiatieven 
vanuit de inwoners sluiten beter aan op de behoefte en kunnen op 
een groter draagvlak rekenen. 
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Onze gemeente is uniek. We zijn onderdeel van een groene buffer 
tussen de grote steden in de Randstad. Het is een plek van rust en 
ontspanning in het Groene Hart. De dertien dorpen hebben ieder 
hun eigen unieke identiteit en plaats binnen onze gemeente. Dit 
maakt ons divers, maar is ook vooral iets wat ons verbindt. Een plek 
waar onze inwoners zich mogen thuis voelen en volop kunnen 
genieten. 

Wij zien dat steeds meer mensen onze gemeente weten te vinden 
om te wonen en te leven. Dit brengt nieuwe energie en draagt bij 
aan het behoud van de vitaliteit van onze dorpen. Deze populariteit 
brengt ook uitdagingen met zich mee: jongeren kunnen vaak 
moeilijk aan een woning komen en voelen zich daarom 
genoodzaakt om buiten hun geboortegemeente te zoeken naar 
hun eerste woning. Onze agenda is erop gericht om iedereen een 
perspectief op een woning te kunnen bieden. Hierbij denken wij 
aan jongeren, maar natuurlijk ook aan gezinnen, senioren en 
andere samenstellingen. Een thuis is volgens ons één van de 
belangrijkste bouwstenen voor een gezond leven. 

GEZOND LEVEN 
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WONEN 

Een sterke samenleving vormt zich in een gemeente waar iedereen fijn woont. 
Om fijn te wonen moet de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend 
zijn en moeten voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn.  
 

BOUWEN VAN MEER WONINGEN 

Wij zien een nieuwe aanwas van mensen uit de steden naar onze gemeente. Dit 
zorgt voor een grotere druk op het woningaanbod, zeker omdat onze inwoners 
vaak in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Er zijn op dit moment te 
weinig geschikte woningen om de vraag op te vangen. Daarom wil het CDA 
meer woningen bouwen met een diverser karakter.  
 
Het woningaanbod moet aansluiten op de behoeften van al onze inwoners. Het 
is belangrijk om met de juiste mix van woningen in te spelen op de vraag van 
woningzoekenden. Op deze manier moet een verhuisketen op gang komen. Een 
goed en actief woonbeleid draagt bij aan het op peil houden van het 
voorzieningenniveau in onze dorpen. 
 

- Volop inzetten op het bouwen van woningen voor onze inwoners of voor 
mensen met een sociaal en/of economische binding. Dit wordt onderdeel 
van de verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen. 

- Percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten behouden op 
30%. 

- Woningbouw in de hoogte in de dorpscentra toestaan. Door in de hoogte 
te bouwen kunnen we meer woningen bouwen binnen de de dorpen. De 
hoogte moet wel passend zijn in hoogte en architectuur van de 
omgeving. 

- Bouwen van woningen aan de randen van dorpen onderzocht moet 
worden zodat ‘versnipperd’ agrarisch/landbouwgrond dicht bij bestaande 
bebouwing herbestemd zou kunnen worden. 

 

BEREIKBAAR EN BETAALBAAR WONEN 

Doorstroming in de woningmarkt is één van de manieren om te voorzien in 
passende woningen voor jongeren en ouderen. Dit vraagt niet alleen om meer 
woningen in onze gemeente, maar ook om het bereikbaar en betaalbaar 
houden van deze woningen. Het CDA ziet Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) als één van de instrumenten om projectmatig 
woningen op maat voor onze inwoners te ontwikkelen. Met deze manier van 
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ontwikkelen sluit een woning beter aan bij de wensen van de inwoner. 
Initiatiefnemers hebben zelf zeggenschap over de leefbaarheid en inrichting, 
maar ook over de kosten. 

Daarnaast wil het CDA meer instrumenten inzetten die ervoor zorgen dat 
woningen daadwerkelijk bereikbaar en beschikbaar zijn voor onze (jonge) 
woningzoekenden. Denk hierbij aan het verhogen van de starterslening, het 
toevoegen van meer middenhuurwoningen, het stimuleren van pre mantelzorg- 
en  kangoeroewoningen, het uitbreiden van de zelfbewoningsplicht en het 
inzetten van instrumenten (zoals KoopGarant en KoopSmarter) om het kopen 
van woningen bereikbaar te maken . 

- Inzetten van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor starters 
en ouderen om samen een geschikt woonconcept te ontwikkelen. 

- Flexibel omgaan met bijzondere woonvormen zoals het verder stimuleren 
van pre mantelzorg- en  kangoeroewoningen voor de zorg voor familie. 

- Aanstellen van een doorstroommakelaar die zoekt de beste match tussen 
een vrijgekomen woning en een woningzoekende met een verhuiswens. 
Dit zorgt voor meer doorstroom en daarmee meer kansen voor 
woningzoekenden. 

- Instrumenten zoals KoopGarant en KoopSmarter inzetten om woningen 
financieel bereikbaar te maken voor jongeren, ook wanneer de prijs van 
de woning buiten het bereik van de hypotheek van starters of jonge 
gezinnen ligt. 

- Zelfbewoningsplicht bij koopwoningen uitbreiden. Wie een huis met 
zelfbewoningsplicht koopt, moet daar zelf in gaan wonen of mag het huis 
alleen onder strikte voorwaarden verhuren. 

- Wij willen het maximum van de starterslening verhogen van 37.500 EUR 
naar 50.000 EUR. 

 

OMGEVING EN NATUUR 

Wij willen een kwalitatief goede woon- en werkomgeving. De openbare ruimte 
moet veilig, schoon, heel en toegankelijk zijn. Daarom investeren wij in onder 
meer veilige stoepen, wegen, bruggen, (fiets)paden en speelvoorzieningen. 
Verder zorgen wij voor regelmatig onderhoud van het openbaar groen (inclusief 
de bermen) met specifieke aandacht voor een verbeterde biodiversiteit. Groen is 
bevorderlijk voor onze gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving. 
Zowel de verschillende parkjes als ons open gebied nodigen uit tot beweging en 
zorgen voor meer recreatiemogelijkheden. 
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- Meer bomen planten, insectenhotels plaatsen, bloemperken en Tiny 
Forests aanleggen. Dit willen wij doen om te zorgen voor een fijne en 
groene leefomgeving. 

- Voldoende groene faciliteiten (bijvoorbeeld parkjes, trapveldjes, 
speelplekken en groenstroken) aanleggen in de wijken.  

- Initiatieven van lokale boeren en agrarische verenigingen stimuleren om 
meer kruiden- en bloemrijke randen bij de weilanden te realiseren. 

- Het CDA is zeer terughoudend met de verkoop van snippergroen in de 
wijken. Juist die kleine plantsoentjes in de wijken dragen bij aan een 
groenere leefomgeving. 

 

GEZONDE LEEFOMGEVING EN GEZOND GEDRAG 

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op 
de algemene gezondheid. Een gezonde leefomgeving wordt als prettig ervaren 
en nodigt uit tot gezond gedrag. Dit heeft niet alleen een positief effect op onze 
inwoners, maar ook op onze zorg. Het CDA vindt het enorm van belang dat 
inwoners een gezond leven kunnen leiden. In eerste instantie is dat ieders eigen 
verantwoordelijkheid, maar een gemeente kan wel voorzieningen en faciliteiten 
hebben om dat gezonde leven te stimuleren.  

- Meer beweegplekken en beweegroutes in de openbare ruimte realiseren 
voor jong en oud. 

- Speelplekken voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen uitbreiden, 
toevoegen en goed onderhouden. 

- Verder vergroenen van speeltuinen. Hierdoor leren kinderen al op vroege 
leeftijd te spelen in de natuur en het groen. 

- Voldoende rustbankjes op looproutes naar winkelcentra en gemeentelijke 
voorzieningen, zoals het gemeentehuis, buurthuizen, sportvelden. Zodat 
ouderen en mindervaliden op deze wijze zo lang mogelijk op eigen kracht 
hun dagelijkse dingen blijven doen en in beweging blijven.       

- Meer watertappunten in de gemeente plaatsen langs wandelpaden, in 
dorpskernen, bij knooppunten en bij scholen. 

- Een binnen- en buitenzwembad in de gemeente behouden om te 
kunnen recreëren. 

- Buurtsportcoaches inzetten om samen met verenigingen 
sportactiviteiten voor jongeren te organiseren. 

- Zorgen voor voldoende schone openbare toiletten, met name bij 
recreatieve locaties en in de dorpscentra. 

 



  Nieuwkoop – Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 

RECREATIE EN TOERISME 

Onze gemeente is prachtig en daar moeten onze inwoners goed van kunnen 
profiteren. Ook verdient de gemeente het dat het bezocht wordt door toeristen. 
De gemeente vormt een inspiratiebron voor kunstschilders, fotografen en 
natuurvorsers. In de afgelopen periode heeft het CDA voortouw genomen in het 
opstellen van een visie op recreatie en toerisme. De elementen rust, ruimte, 
cultuur, natuur en beleving staan daarbij centraal. Het CDA wil deze elementen 
versterken op een duurzame en hoogwaardige manier. 

- Het CDA zet zich in voor goede vaarwegen, aansluitende sluis- en 
brugtijden en goede doorsteken (zoals de Drechtdoorsteek) tussen de 
vaarwegen en naar de plassen. 

- Goed onderhoud van de vaarwegen en doorvaarten zodat deze goed 
doorvaarbaar zijn voor alle vaartuigen (inclusief roeiboten). 

- Goed onderhoud van de (openbare) recreatieplaatsen en -eilanden in de 
gemeente. 

- Stimuleren van het ontwikkelen van extra kwalitatieve 
overnachtingsmogelijkheden passend bij het karakter van de gemeente. 

- Onderzoek doen naar een tweede vaart bij Nieuwkoop voor betere 
doorstroming naar de plas en om meer en makkelijker rondjes te kunnen 
varen. 

- Elektrisch varen stimuleren door elektrische laadpalen te plaatsen en de 
gemeentelijke vaarheffingen voor elektrische boten laag te houden. 

- Openstaan voor ondernemers die meer recreatie voorzieningen willen 
realiseren. 

- Steun verlenen aan de plannen om de Watertoren in de Meije 
toegankelijk te maken voor publiek. 

- Stichting Nieuwkoop Marketing blijvend ondersteunen om de gemeente 
goed en blijvend op de toeristische- en recreatieve kaart te zetten. 

- Centrum van Nieuwkoop moet meer aantrekkingskracht (beleving, groen 
en horeca) krijgen voor eigen inwoners en recreanten door uitvoering te 
geven aan centrumplan Nieuwkoop. 

- Voldoende goede zwemplekken op meerdere locaties in de gemeente. 
- Wandelroutes uitbreiden met focus op het kunnen maken van 

‘wandelrondje’.  
 

VEENWEIDEGEBIEDEN EN ONZE POLDERS 

De veenweidegebieden en onze polders zijn onderdeel van het unieke open 
landschap in het Groene Hart. Rust en ruimte bieden inwoners de mogelijkheid 
om te ontspannen. Vitaliteit van het platteland is niet alleen in het belang van de 
agrariërs maar draagt ook bij aan de volksgezondheid in vele opzichten.  
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- Aandacht besteden aan het op peil houden van bodemvruchtbaarheid 

door het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem. Dit zorgt 
voor meer buffering en meer binding van CO2 in onze droogmakerijen.  

- Bodemdaling in de veenweidegebieden afremmen. We staan hierbij voor 
grote uitdagingen waarbij kennis en innovatie vanuit de kenniscentra ons 
kunnen helpen. 

 

WATER EN OPSLAG 

Onze gemeente Nieuwkoop is rijk aan water en voelt zich daarmee rijk. Dat 
water is zowel een bron van leven als een bron van mobiliteit, recreatie, rust en 
ruimte. De watersystemen in ons Groene Hart zijn uniek, niet alleen vanwege 
het feit dat we onder de zeespiegel leven. Water heeft namelijk ook de inrichting 
van onze omgeving bepaald en zal nog meer bepalend worden in een 
klimaatbestendige leefomgeving.  

- Waterberging en opvangcapaciteit is nodig voor tijden van overvloedige 
regenval of beschikbaarheid tijdens de droogte, naast natuurvriendelijke 
en slimme oplossingen. 

- Gebruikmaken van aquathermie (warmte en koude uit oppervlaktewater, 
afvalwater en drinkwater) bij de overstap naar duurzame warmtebronnen. 

- Goed voorbeeld is het recent aangelegde warmtenet bij bedrijventerrein 
Schoterhoek II. 

 

VERKEER, VERVOER, INFRASTRUCTUUR 

De bereikbaarheid van onze gemeente is essentieel. Dit geldt zowel voor 
mensen met een auto, als voor iedereen die met het openbaar vervoer reist. Het 
is noodzakelijk voor de vitaliteit van onze dorpen dat er toegang is tot 
hoogwaardige en frequente vervoersmogelijkheden met goede aansluitingen 
op ander vervoer. Denk hierbij aan innovatief vraagafhankelijk vervoer zoals de 
regiotaxi, buurtbussen, deelauto’s en voldoende openbaar vervoer met goede 
overstap faciliteiten. Dit vraagt om nieuwe oplossingen, maar ook om een 
volhardende lobby naar de provincie. 

Verkeersveiligheid in onze gemeente is een belangrijk aandachtspunt voor het 
CDA. Wij moeten zorgen dat iedereen zich veilig door onze gemeente kan 
bewegen. Of dat nu wandelend, op de fiets, of met auto is, het moet veilig zijn 
voor iedereen. Zo hebben we ons in de afgelopen periode ingezet voor het 
toevoegen van veilige oversteekplaatsen en het aanleggen van duidelijke 
fietspaden en -suggestiestroken. Dit moet op meer plekken in de gemeente nog 
verder worden uitgebreid. Hierbij moet worden gedacht aan het accentueren 
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van zebrapaden, het aanbrengen van verlichting bij de fietspaden en het 
aanleggen van fietspaden en fietssuggestiestroken. Dit kan door stevig 
uitvoering te geven aan het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP).  

MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 

Bereikbaarheid is niet alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk. Wij 
investeren daarom stevig in bereikbaarheid op alle fronten: auto, fiets, en 
(alternatief) openbaar vervoer. Het CDA vindt dat het openbaar vervoer in de 
basis op orde moet zijn. Dit betekent goede bereikbaarheid en beschikbaarheid 
van het OV. De huidige reistijden met openbaar vervoer zijn doorgaans veel te 
lang, soms wel drie keer zo lang als met de auto. Hierdoor is het openbaar 
vervoer vaak geen alternatief voor de auto.  
 

- Goede OV bereikbaarheid van buurten, voorzieningen en 
bedrijventerreinen tussen onze dorpen. Iedereen moet eenvoudig en 
laagdrempelig kunnen reizen tussen dorpen. Er moeten logische 
overstappunten zijn die de OV lijnen tussen de dorpen verbinden. 

- Aanbieden en faciliteren van (duurzaam) doelgroepenvervoer zoals 
huurauto’s en autodelen. 

- Realiseren van opstapplaatsen (hubs) met goede overstapmogelijkheden 
en bijbehorende voorzieningen (autoparkeerplaatsen, stalling fietsen, 
beschut overstappen) om de combinatie van eigen vervoer en OV te 
bevorderen.  

- Realiseren van regionale OV-knooppunten. Een goed voorbeeld hiervan is 
de bus 147/247 van station Alphen aan den Rijn via Nieuwkoop naar het 
OV-knooppunt in Uithoorn met een snelle overstap op de tram naar 
Amsterdam.  

- Inzetten op de aanleg van snelle en hoogwaardige fietspaden om de 
gemeente goed te ontsluiten naar omliggende regio en steden.  

- Reizigers moeten -op aanvraag- vanuit diverse locaties naar OV-haltes 
vervoerd kunnen worden.  

- In het belang van de Nieuwkoopse forensen en bedrijfsleven steunt het 
CDA de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn om de 
zogenaamde Bodegraven-boog voor de N11 versneld te realiseren. De 
huidige aansluiting van de N11 op de A12 richting Gouda zorgt in de spits 
voor gevaarlijke situaties en oponthoud. 

- Samen met omliggende gemeenten inzetten op verbetering van de 
lokale verkeersdoorstroming vanuit Nieuwkoop in noordelijke richting.  
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VERKEERSVEILIGHEID 

Het CDA zet in op verbetering van de veiligheid van kwetsbare 
verkeersdeelnemers. Te denken valt aan wandelaars, fietsers en mensen met 
een rollator. We willen knelpunten en risico’s in kaart brengen en oplossen. Het 
CDA wil zich krachtig inzetten voor veilige fietsroutes naar scholen. Wij zijn dan 
ook blij met de uitvoering van de door ons ingediende motie voor veilige en 
duidelijk herkenbare oversteekplaatsen. Wij willen daarbij een blijvende 
aandacht voor veilige thuis-school routes, zeker met de nieuwe IKC’s (Integrale 
Kind Centra) die al zijn en nog worden gerealiseerd. 
 
Daarnaast is structureel overleg met inwoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden noodzakelijk om het verkeersgedrag in de dorpen te 
verbeteren. 
 

- Aanleggen van zebrapaden op onveilige oversteekplaatsen. Bestaande 
zebra’s voorzien van goede verlichting om meer aandacht te vestigen op 
de oversteekplaats. Dit willen wij vooral doen in de buurt van 
verenigingen, scholen en binnen de dorpscentra. 

- Onderzoeken of inzet mobiele flitspalen in de gemeente mogelijk is om 
flexibel in te kunnen spelen op verkeersonveilige locaties en te 
controleren op snelheidsovertredingen in onze gemeente. 

- Doorgaand verkeer ontmoedigen. Onze gemeente is geen sluiproute. 
- Er voor zorgen dat de maximale snelheid past bij de omgeving en bij de 

inrichting van de weg en andersom. Dat geeft duidelijkheid aan 
weggebruikers en voorkomt schijnveiligheid.  

- Strenger handhaven op parkeren op gevaarlijke punten zoals kruispunten 
en oversteekplaatsen. Parkeren op deze plaatsen zorgt voor 
onoverzichtelijke verkeerssituaties.  

- Veiligheid verbeteren voor fietsers en motorvoertuigen op beide 
kanaalwegen in Ter Aar door doorgaand vrachtverkeer om Ter Aar heen te 
leiden. Conform het onlangs vastgestelde gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan. 

- Herinrichten van deel Westkanaalweg in Ter Aar waar geen fietspad is 
door snelheid te verlagen en het aanleggen van een fietsstrook en 
duidelijke afbakening om een scheiding tussen het auto en het 
fietsverkeer te maken. 

- We investeren in goed onderhouden stoepen, wegen en fietspaden. 
Knelpunten worden snel opgepakt. We zorgen voor eenduidige, heldere 
aanduiding van verkeersregels en logische rijrichtingen. 

- Strenger handhaven op parkeren in de blauwe zone. Zeker in de centra is 
het belangrijk dat er voor bezoekers genoeg parkeergelegenheid is.  

- Stimuleren van verkeersexamens op de basisscholen.  



Pagina 15 

 

LANDBOUWVERKEER 

In een agrarische omgeving is landbouwverkeer onderdeel van de 
weggebruikers. Goede bereikbaarheid van bedrijven en percelen is essentieel 
voor agrariërs en loonwerkers. Tegelijkertijd staat verkeersveiligheid voorop. Om 
de woonkernen te ontlasten is meer gebruik van het bestaande N-wegennet 
een mogelijkheid. Dit zal met de provincie afgestemd moeten worden.  

- Het bevorderen van kavelruil om percelen meer aansluitend te maken is 
een andere mogelijkheid om agrarisch verkeer te verminderen. Vrijwillige 
kavelruil ondersteunt door de Stichting Kavelruil ZH is hierbij een richting.   

- Toekennen van het voeren van een kenteken op landbouwvoertuigen 
draagt bij aan het ontlasten van de wegen in de dorpen, aangezien het 
landbouwverkeer dan minder door de dorpen hoeft te rijden. 

- In gesprek blijven met landbouwsector over verkeersgedrag. 
- In basisonderwijs het educatieproject Veilig Omgaan Met Opvallend 

(Land)bouwverkeer (VOMOL) voortzetten om bewustwording van 
landbouwverkeer te vergroten.  

 

ECONOMIE EN ONDERNEMEN 

Ondernemingen vormen de basis van onze economie. Dit geldt voor de 
agrariërs, tuinders, industriële bedrijven, winkeliers, horeca, evenementen 
branche en ZZP’ers. Al deze bedrijven dragen bij aan het economische klimaat 
en de welvaart van onze gemeente. De coronapandemie heeft veel impact 
gehad op bedrijven. Vooral de ondernemers in de horeca, recreatie, toeristische 
sector, evenementensector, niet essentiële detailhandel en contact beroepen 
zijn het zwaarst getroffen. Tegelijkertijd hebben veel van deze bedrijven een 
enorme veerkracht getoond en met creativiteit en doorzettingsvermogen hun 
bedrijf voortgezet.  

Het CDA wil het ondernemersklimaat versterken. Goede contacten met het 
bedrijfsleven en de ondernemersverenigingen zijn daarvoor een absolute basis. 
Belangrijk is dat er steeds wordt gekeken naar maatwerk. De gemeente kan zich 
nog meer dienstverlenend opstellen door inzet van het ondernemersloket. De 
procedures moeten overzichtelijk zijn voor ondernemers.  

Er moet ruimte zijn voor nieuwe en bestaande ondernemers om zich te vestigen. 
Wij zetten vooral in op herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen op 
een duurzame manier. Het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen 
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is een mooi voorbeeld hoe restwarmte vanuit de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
gebruikt wordt om de bedrijven te verwarmen.  

Als er een reële vraag is naar meer ruimte voor bedrijfsruimte buiten de 
dorpskernen, willen wij dat de gemeente onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. 
Hiermee dragen wij bij aan het creëren van aantrekkelijke 
vestigingsmogelijkheden. Dit behoudt banen in de gemeente en waarborgt de 
economische ontwikkeling.  

Wij zetten in op het verder verstevigen van het ondernemersklimaat door ook de 
vitaliteit van onze dorpen te vergroten. Dit doen wij door enerzijds uitvoering te 
geven aan de detailhandelsvisie die zorgt dat detailhandel zich in de 
dorpscentra concentreert en niet daarbuiten. Dat waarborgt leefbaarheid en 
levendigheid van de dorpscentra. Anderzijds door uitvoering te geven aan de 
centrumplannen voor Nieuwkoop en Ter Aar. Beide plannen moeten leiden tot 
aantrekkelijke, gezellige en toekomstbestendige dorpsharten. Het CDA 
ondersteunt daarbij de kansen in publiek private samenwerking.  

- Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei, zodat de 
werkgelegenheid en leefbaarheid van dorpen behouden blijft. 

- Samenwerking stimuleren op bedrijventerreinen om energieneutraal te 
worden.  

- Een accountmanager voor ondernemers, gekoppeld aan het 
ondernemersloket, aanstellen. Deze accountmanager denkt mee met 
vraagstukken van de ondernemer en ondersteunt bij 
vergunningsaanvragen. 

- Uitvoeren van het vastgestelde centrumplan Nieuwkoop om een 
aantrekkelijk, duurzaam en beleefbaar dorpshart te maken. 

- Een aantrekkelijk en vooral toekomstbestendig dorpshart Ter Aar 
ontwikkelen door uitvoering te geven aan centrumvisie, waarbij een 
slimme koppeling gemaakt moet worden tussen woningbouw op 
Vlinderlocatie en herontwikkelen centrum. 

- Ontwikkeling van een nieuw te bouwen IKC in Langeraar koppelen aan 
ideeën lokale initiatiefnemers om het centrum van Langeraar 
aantrekkelijker en klaar voor de toekomst te maken. 

- Ontwikkelen en uitvoeren van het centrumplan Nieuwveen. Naast de  
bouw van woningen op lege plek in dorpshart ondersteunt het CDA 
plannen om het centrum te versterken, te vergroenen en meer beleefbaar 
te maken.   

- Ondersteunen van initiatieven in alle dorpskernen ter versterking van 
behoud bestaand winkelaanbod. 

- Stimuleren van de inzet van het ondernemersfonds om samenwerking 
tussen ondernemers te versterken. 

- Voorrang geven aan vestiging van bedrijven met werknemers in plaats 
van opslagbedrijven.  
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MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN 

Het CDA stimuleert maatschappelijk ondernemen. De maatschappelijke 
betrokkenheid van ondernemers in Nieuwkoop op onze lokale schaal is groot. 
Veel bedrijven sponsoren verenigingen of houden acties om maatschappelijke 
initiatieven te steunen. Ook op het gebied van duurzaamheid pakken onze 
ondernemers verantwoordelijkheid. Zij leggen  zonnepanelen op hun daken en 
leveren stroom aan particulieren.  

Het CDA ziet in de krapte van de arbeidsmarkt mogelijkheden om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zien van talenten en kwaliteiten 
van deze mensen en dat goed begeleiden kan een boost geven aan de 
werkgelegenheid  

- We willen dat sociaal en duurzaam inkopen de norm is. Zo willen we dat 
opdrachtnemers bij overheidsopdrachten gestimuleerd worden om zich 
in te zetten voor extra werk of stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

- Inkoopnormering niet alleen duurzaam, maar ook lokaal. Het is duurzaam 
om producten lokaal te kopen, het draagt bij aan de economische kansen 
in onze gemeente. 

- Ondernemers ontzorgen wanneer zij actief mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt banen aanbieden. Dit kan door te ondersteunen met de 
administratieve last en het aanvragen van ondersteuning zo eenvoudig 
mogelijk te maken. Dit doen wij door goede begeleiding te organiseren 
om de inzet van deze mensen te versterken en door bedrijven met goede 
ervaringen hierin een podium te geven. 

- Als gemeente, samen met ondernemers, ervaringen delen hoe iemand 
met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam kan worden ingezet. 

 

DUURZAAMHEID EN ENERGIETRANSITIE 

Een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is de energietransitie. 
Het CDA onderkent de landelijke opgave en onderstreept het belang hiervan. In 
2021 zijn de eerste stappen genomen door het vaststellen van de Regionale 
Energiestrategie en de Transitie Visie Warmte. Dit zijn de eerste versies van 
rapporten waar de komende jaren nog veel aan gesleuteld moet worden. 
Inwoners en bedrijven zijn bereid stappen te zetten, zolang zij weten dat de 
lasten betaalbaar zijn en eerlijk worden verdeeld. En zij -meer dan nu- vooraf 
worden betrokken bij belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord. 

Wij houden hierbij vast aan de landelijke opgave voor het verduurzamen in onze 
gemeente. Het versnellen van deze opgave kan alleen als het niet leidt tot 
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minder ruimte voor participatie en er voldoende aandacht wordt besteed aan 
draagvlakontwikkeling en gedegen inpassing in het landschap. Als er 
mogelijkheden zijn voor betaalbare en effectieve duurzaamheidsinitiatieven 
moet de gemeente deze pakken. 

- De lusten en lasten van het klimaatbeleid moeten zo eerlijk mogelijk 
worden verdeeld voor de inwoners. Hierbij willen wij lokale opwekking 
voor lokaal gebruik en voordeel.  

- Inwoners moeten niet gedwongen worden om deel te nemen aan een 
collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze hebben. 

- Inzetten op maximale inwonersparticipatie bij het opwekken van energie. 
Dit begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale 
expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven 
worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners als eerste 
financieel kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal eigendom. 

- Er moet voldoende aandacht zijn voor circulair ondernemen en dus het 
hergebruiken van materialen. 

- Inzetten op meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt 
zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken aan het 
opwekken van wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken 
vervangen door een dak met zonnepanelen. 

- Inzetten op het plaatsen van zonnepanelen op daken voor zowel 
particulieren en bedrijven. Initiatieven ondersteunen zoals de 
PostcodeRoos en gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking. 

- Er moet worden gewerkt richting de verduurzaming van het 
maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen 
en cultureel erfgoed). Dit bespaart verenigingen veel werk en 
energiekosten.  

- Nieuwe scholen moeten (bijna) energieneutraal worden gebouwd en 
hebben voldoende ventilatie.  

- Actief beleid om particulieren te stimuleren om energie te besparen in 
bestaande woningen en gebouwen. 

- Terughoudend zijn met het plaatsen van de windmolens en zonnevelden 
in het open gebied. Inzetten op kleinschalige initiatieven (zoals kleine 
windmolens) bij boerderijen en ondernemingen. Samen met zon op dak 
kan dit een stabielere energiebron vormen waardoor een kleinere 
aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk is. 

- Grote windmolens zijn voor het CDA geen optie vanwege te grote impact 
op de landschappelijke ruimte en leefomgeving. Zonnevelden kunnen 
een optie zijn mits passend in het landschap en niet in concurrentie zijn 
met de agrarische functie. Met name in de glastuinbouwgebieden kan dit 
een functie die van toegevoegde waarde is. 
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- Bewustwording en verbinding zoeken tussen bedrijven, organisaties en 
lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn. 

 

LAND- EN TUINBOUW 

De aanwezigheid van de agrarische sector in onze gemeente is vanzelfsprekend. 
Onze gemeente heeft uitstekende landbouwgrond en draagt daarmee bij aan 
de voedselzekerheid en voedselkwaliteit van de regio. Er zijn veel innovaties in 
de glastuinbouw op het gebied van technologie en energie. Dat biedt veel 
kansen voor werkgelegenheid en stages, maar daar staan we niet altijd bij stil. 
We hebben waardering voor de rol van de agrarische sector en hun 
innovatiekracht.  

- Behoud en versterking van de agrarische sector is voor CDA Nieuwkoop 
essentieel voor een vitaal platteland. 

- Stimuleren van natuurinclusieve en duurzame landbouw en 
natuurinclusief boeren. 

- Inzetten op meer maatwerk bij de gemeentelijke visie op landbouw om aan 
te sluiten op de toenemende diversiteit in de markt en samenleving. Daarbij 
inzetten op verdienmodellen omtrent energieopwekking, 
natuurontwikkeling of kortere ketens van het land naar het bord zijn daar 
voorbeelden van. 

- Agrariërs stimuleren in hun rol als beheerder van het landschap en hen te 
ondersteunen in initiatieven die natuur en biodiversiteit versterken. 

 

GLASTUINBOUW  

De glastuinbouw is een belangrijke sector binnen onze gemeente. Ondernemers 
in deze sector dragen bij aan de werkgelegenheid, maar ook aan de belangrijke 
productie van bloemen, planten, groenten en fruit. Dit draagt bij aan een gezond 
leven. De glastuinbouw binnen onze gemeente is onderdeel van de Greenport 
Aalsmeer. Het is belangrijk om in dit verband samen te blijven werken aan 
innovatie en verduurzaming. De kracht van de sector bestaat uit innovatie op 
gebied van water, energie, arbeid en milieu, maar ook minder intensieve teelten 
of teeltmethodes zijn voor bedrijven soms het antwoord. 

- In het gebied Amstel/Nieuw Amstel versterkt de sector zich, en liggen er 
kansen op gebied van warmte en CO2. Dit kan in combinatie met het 
glastuinbouwgebied aan de overzijde van de Amstel. 

- Het CDA blijft zich inzetten voor versterking van het glastuinbouwgebied 
Amstel/Nieuw Amstel in lijn met het huidige collegebeleid. 
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- De glastuinbouwgebieden aan beide zijde van het Aarkanaal bevatten 
nog waardevolle glastuinbouwbedrijven. Een toekomstvisie is nodig 
waarbij de glastuinbouw en andere betrokkenen in het gebied input 
geven. Dat is dan een leidraad voor ontwikkelingskansen voor deze 
gebieden. 

- Onze glastuinbouw heeft de potentie om landelijk koploper te zijn in 
energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten. 

- Stimuleren van stagemogelijkheden vanuit gemeente, onderwijs en de 
Greenport om jongeren kennis te laten maken met de innovatie en 
techniek in de glastuinbouwsector. 
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Wij leven samen, maar wij hebben allemaal onze eigen identiteit en 
ons eigen verhaal. Verschillen mogen er zijn, want verschillen 
leveren ook iets bijzonders op. Het brengt ons een nieuwe kijk op 
onszelf en op elkaar. Het helpt ons om zaken vanuit een ander 
perspectief te benaderen en soms verrast te worden met andere 
inzichten. Toch zien we soms dat verschillen in onze gemeente af 
en  toe ook te groot worden. De aanwezigheid van inwoners voor 
wie  het levensonderhoud te duur wordt of mensen met een lagere  
digitale- of taalvaardigheid zijn hier voorbeelden van. Wij zien dat  
dit soort verschillen nog steeds in onze gemeente bestaan en dat 
zelfs op sommige plekken steeds vaker en duidelijker terugkomt.  

In een samenleving moeten we deze verschillen juist zien te 
overbruggen en met elkaar streven om de verbinding op te zoeken. 
Dat doen we onbewust al op veel plekken. Buren doen dit 
onderling bij verenigingen in de gemeente of met een spontaan 
praatje wanneer men elkaar tegenkomt. Veelal groeten we elkaar 
hier op straat. Dit maakt onze gemeente bijzonder en waardevol. 
We willen ons blijven inzetten voor een gemeente waarin we 
zorgen voor elkaar en waarin we naar elkaar omkijken. Niet 
ondanks, maar dankzij onze verschillen. We vullen elkaar aan en 
dragen allemaal ons steentje bij. Dit doen wij samen, in verbinding 
met een positieve nieuwsgierigheid naar elkaar, ofwel oprechte 
interesse. 

Het CDA is van nature een partij van verbinden en verschillen 
overbruggen. Het CDA staat altijd open voor de veelkleurige 
samenleving, een samenleving die meer is dan de optelsom van 
individuele belangen. Wij vinden dat iedereen telt, onafhankelijk 
van ras, geloof, geaardheid of achtergrond. Samenwerking in al 
deze achtergronden en perspectieven is het uitgangspunt. Immers, 
samen zijn we tot meer in staat. 

 

 

VERSCHIL VERBINDEN 
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PARTICIPATIE 

Participatie moet echte participatie zijn. Inwoners moeten mee kunnen denken 
over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleid. 
De gemeente is er immers voor alle inwoners. Wij willen de denkkracht, 
daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Bij zoveel 
mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf 
aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners door henzelf uitgevoerd kunnen 
worden. De dorpsraden hebben daar een belangrijke rol in.  

De gemeente moet belangstellend luisteren wat er speelt in de dorpen en waar 
behoefte aan is. Dat betekent oprecht nagaan waar behoefte aan is en waarom. 
Belangstellend luisteren betekent dus aandacht voor een goed gesprek en een 
goede interactie met open vragen. Dit is maatwerk, want niet ieder 
participatietraject is hetzelfde. Wij vinden het belangrijk om participatie in 
perspectief plaatsen van het doel. Er moet goed worden gekeken wanneer 
participatie nog bijdraagt en wanneer besluitvorming nodig is. 

- Initiatieven uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden.  
- Een vast aanspreekpunt bieden voor de dorpsraden binnen de 

gemeentelijke organisatie. 
- Een budget creëren voor elke dorpsraad om lokaal initiatieven op te 

pakken. 
- Naast de online participatie via Denkmee ook andere vormen van fysieke 

participatie blijven inzetten als dat van meerwaarde is. 
- Inwoners vanuit diverse leeftijdsgroepen ruimte geven om te participeren 

in hun directe leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld met buurtbudgetten of 
het overnemen van gemeentelijk onderhoud. 

- De gemeente de lokale kennis laten benutten door dorpsraden en/of 
expertpanels in te zetten rondom specifieke of lokale onderwerpen. 

 

VRIJWILLIGERS EN VERENIGINGEN 

Het CDA blijft het prachtige verenigingsleven in onze gemeente stimuleren en 
actief ondersteunen. Verenigingen, vrijwilligers, inwoners, lokale ondernemers 
en geloofsgemeenschappen zorgen voor binding en leefbaarheid van onze 
dorpen. Zij zijn het cement van de samenleving. Daarnaast bieden zij inwoners 
de kans om zichzelf te ontwikkelen, ervaring op te doen, andere mensen te 
ontmoeten en een zinvolle tijdsbesteding te hebben. 

Toch haken veel vrijwilligers af door de te hoge regeldruk en de bijbehorende 
(administratieve) verplichtingen. Wij pleiten daarom voor het verlagen van de 
algehele regeldruk voor verenigingen en vrijwilligers (in het gemeentelijk 
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beleid). Dit kan via het verenigingsloket dat vooral een ondersteunende en 
begeleidende rol moet vervullen. Zo kunnen vrijwilligers zich inzetten voor de 
samenleving en hoeven ze zich niet stuk te bijten op regels en administratie.  

- Verminderen van regels en vergunningen voor verenigingen. Bij 
initiatieven die aansluiten bij de kernactiviteiten is een melding 
voldoende.  

- Inzetten om regels voor onkostenvergoedingen te versoepelen, 
administratieve lasten te verminderen en trage procedures te voorkomen. 

- Zo veel mogelijk afschaffen van periodieke verlenging voor vergunningen 
van verenigingen.  

- Verstrekken van kleine subsidies (onder €8000) krijgen een lichte 
verantwoordingsplicht zonder uitgebreide administratie en regels.  

- De gemeente moet het samenbrengen van vrijwilligers faciliteren. Zo 
kunnen vrijwilligers van elkaar leren of (administratieve) taken samen 
oppakken.  

- Er is maatwerk nodig om cultuur- en sportverenigingen gelijke ruimte en 
kansen te bieden binnen de gemeente. Dit betekent niet dat de kosten en 
contributie gelijk moeten zijn. 

- Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 60 jaar, die structureel meerdere 
dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, krijgen 
vrijstelling van de sollicitatieplicht. 

 

CULTUUR 

Onze gemeente is rijk aan cultuur om te beleven als toeschouwer of participant. 
Als individu of in collectief verband kan er aan vele cultuuruitingen deel worden 
genomen. Helaas zien sommige culturele organisaties hun ledenaantallen 
teruglopen. Dit verloop wordt vaak niet opgevangen door jongere aanwas. Dat 
kan leiden tot verschraling van het culturele aanbod. Daarom is het van belang 
om de jeugd van Nieuwkoop al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de 
verschillende vormen van cultuur. 

- Voor de toekomst en het behoud van de aantrekkingskracht van het 
hoogwaardige culturele aanbod in de gemeente is het noodzakelijk om 
voorzieningen te behouden en waar nodig aan te vullen.  

- Kunst en cultuur moet onderdeel uit gaan maken van het educatieve 
aanbod binnen het basisonderwijs.  

- Komen tot een gemeentelijk Muziekakkoord voor meer gestructureerd 
muziekonderwijs op onze scholen. 

- Samenwerking tussen culturele organisaties is cruciaal om diversiteit te 
behouden, doublures te vermijden en leemten op te vullen. 
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- Stimuleren dat musea en andere culturele organisaties een aanvalsplan 
opstellen. De gemeente kan daarbij de helpende hand bieden 

- Het Jeugdcultuurfonds blijven ondersteunen om kinderen van ouders 
met beperkte financiële middelen toegang te kunnen bieden tot 
verschillende vormen van cultuurbeoefening. 

 

ZORG EN WELZIJN 

Zorg is een basisrecht. Dat betekent dat zorg voor iedereen beschikbaar moet 
zijn. Dit geldt voor de gezondheidszorg, maar ook voor de zorg voor ouderen, 
mensen met een beperking en mensen die psychische zorg of jeugdzorg nodig 
hebben. Deze zorg moet laagdrempelig en van hoge kwaliteit zijn. Daarnaast 
maken wij werk van preventie en het voorkomen van een zorgbehoefte. 
Hierdoor kunnen zware zorgtrajecten worden voorkomen.  
 

- Budgetten voor de zorg moeten zo veel mogelijk ontschot worden. 
Hierdoor kunnen tekorten worden opgevangen met overschotten in 
andere zorgdomeinen. 

- De zorg moet zo veel mogelijk lokaal en in kleinschalig verband worden 
georganiseerd. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen 
langdurige en regionale contracten binnen de jeugdhulp en de WMO.  

- De mens moet centraal staan in de zorg. Door heldere loketten, goede 
integrale ondersteuning en minimale administratieve belasting aan te 
bieden stellen wij de mens centraal in de zorg. 

- De collectieve gemeentelijke zorgverzekering voor mensen met een laag 
inkomen moet worden voortgezet.  

- Misbruik van zorg(budgetten) moet actief worden tegengegaan. Dit geldt 
zowel voor misbruik door de zorgaanbieder als door de zorgaanvrager. 

 

PREVENTIE, VITALITEIT EN BEWEGEN 

We zetten in op een vitale en gezonde gemeente, zowel fysiek als mentaal. Dit 
zien wij als een brede opgave. Het gaat niet alleen over de fysieke, maar ook over 
mentale en sociale gezondheid. Wetenschappelijk is aangetoond dat gezond 
leven en bewegen de kans op onder andere hart- en vaatziekten verkleint. Er zal 
daarom meer aandacht nodig zijn voor preventie, gedrag en leefstijl.  

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Het 
voldoende kunnen bewegen draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit. Mensen 
voelen zich hierdoor goed en worden weerbaarder. Daarom vindt het CDA het 
belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn om laagdrempelig te kunnen sporten 
en bewegen. Denk hierbij aan extra sport- en beweegplekken in de openbare 
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ruimte en goede fiets- en wandelpaden. Al deze elementen dragen bij aan de 
gezondheid en het welzijn van iedereen in onze gemeente.  

- We zetten in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, het 
zorgkantoor, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties 
samenwerken. We betrekken sportverenigingen en buurtsportcoaches bij 
het preventiebeleid. 

- Inzetten van bekende sporters als ambassadeurs voor een gezonde 
leefstijl.  

- Blijven inzetten van het jongerenwerk en buurtsportcoaches om kinderen 
en jongeren te motiveren meer te bewegen. 

- Stimuleren van activiteiten, verenigingsdagen en voldoende buiten-
sportfaciliteiten.  

- Sport is een essentiële sector. Het is belangrijk dat inwoners kunnen 
sporten en worden gestimuleerd om te bewegen. Daarom zetten wij ons 
in om sportfaciliteiten (in de buitenruimte) open te houden, ook tijdens 
lockdowns. 

- Voldoende speelplekken voor kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen 
om te kunnen spelen en bewegen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van 
hun creativiteit en motoriek 

- We stimuleren gezond gedrag (gezonde leefstijl) door actieve 
beweegprogramma’s en we zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in 
tegen roken en drugsgebruik. 

 

ZORG IN DE BUURT 

Het CDA wil de zorg zo veel mogelijk in de de buurt of in de regio organiseren. 
Zo blijft de zorg aansluiten bij het lokale karakter van onze gemeente. Dit maakt 
de zorg bekend en zorgt ervoor dat dit laagdrempelig is voor iedereen. 
Daarnaast kunnen problemen of verslechtering  ook snel worden gesignaleerd. 
Hiervoor is lokale kennis en binding van de zorg nodig. De zorg moet goed zijn 
én aansluiten bij onze lokale wensen en behoeften. 

- Behoud van laagdrempelige toegang tot passende zorg via PGB’s  
(Persoonsgebonden Budget). 

- Inzetten op continuïteit: iedere keer een andere zorgverlener maakt een 
patiënt anoniem, daarom is een vertrouwd gezicht belangrijk.  

- De gemeente moet een goede bereikbaarheid van de zorg garanderen en 
snel doorschakelen waar nodig mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld met 
24-uurs bereikbaarheid en korte lijnen naar huisartsen en 
zorgorganisaties. 
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- Sturen op een totaal oplossing voor zorg in de buurt. Dit betekent samen 
met de gemeente, zorgprofessionals en zorgverzekeraars werken aan een 
integrale aanpak met zorg in de buurt. 
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- Lokale zorgcentra moeten versterkt worden in overleg met huisartsen en 
zorginstellingen. 

 

JEUGDZORG EN AANDACHT VOOR GEZINNEN 

De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft de zorg 
toegankelijker gemaakt, maar ook veel duurder. Dit geldt ook binnen de 
gemeente Nieuwkoop. Met name de zwaardere jeugdzorg staat (financieel) 
onder druk door de toename van jongeren die hier behoefte aan hebben. Ons 
uitgangspunt is dat de zorg die nodig is ook geleverd moet worden. 

Wel moet er scherp gekeken blijven worden welke zorg echt nodig is. Daarom 
stellen wij hoge eisen aan de aanbieders van zorg en de onderlinge 
samenwerking. Wij zetten in op een sterke samenwerking tussen gemeenten 
om problemen binnen de jeugdzorg op te lossen en de toegang tot jeugdzorg 
te behouden.  

- De gemeente moet actief (dicht op de uitvoering) regie nemen ten 
aanzien van een soepele doorlopende overgang tussen de verschillende 
vormen van zorg en bijbehorende instanties. 

- In situaties waarin meerdere instanties betrokken zijn, wordt één 
eindverantwoordelijke instantie aangewezen.  

- Er moet meer samenwerking komen tussen wijkteams, onderwijs en 
kinderopvang om het voor ouders eenvoudiger te maken om hulp te 
vragen en problemen vroegtijdig te identificeren. 

- Het functioneren van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) moet helder en 
goed zijn. Daarin hebben wij vertrouwen, maar wij vragen om een 
periodieke tevredenheidsmeting onder zowel de ouders, als –op maat– de 
kinderen. 

- Als ouders besluiten uit elkaar te gaan, moeten ze bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) terecht kunnen voor professionele hulp. 

 

MANTELZORG 

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor senioren, gehandicapten en 
chronisch zieken. Zij vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend 
familielid of kennis. Het CDA vindt dat de gemeente de mantelzorgers op 
navolgende wijze kan faciliteren.  

- De mantelzorger en/of ouderenadviseur een vaste positie geven bij het 
‘keukentafelgesprek’. 
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- Mantelzorgers als ervaringsdeskundigen (blijven) betrekken bij het 
opstellen en de uitvoering van beleid. 

- Professionele ondersteuning verzorgen van mantelzorgers wat betreft 
informatie, advies of praktische ondersteuning (respijtzorg). 

- Blijk geven van waardering aan mantelzorgers door bijvoorbeeld een 
mantelzorgprijs, het verstrekken van een mantelzorgcompliment of een 
gezellig avondje uit. 

 

ARMOEDE EN SCHULDEN 

Armoede staat gelijke kansen in de weg en belemmert mensen om volwaardig 
mee te kunnen doen in de samenleving. Wij willen dat zo min mogelijk mensen 
en kinderen in armoede hoeven te leven. Het CDA wil dat er voor mensen in de 
armoede meer maatwerk komt en betere schuldregelingen. Hierbij moeten niet 
de regels centraal staan, maar de mens. Wij willen de risicogroepen preventief 
bereiken om schulden in de toekomst te voorkomen.  
 

- Arme gezinnen moeten mee kunnen doen in de digitale samenleving. De 
gemeente draagt waar nodig bij in de kosten. 

- Huisuitzetting vanwege schulden moet worden voorkomen, zeker 
wanneer het om gezinnen met kinderen gaat. Wij willen dat de 
(schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet. 

- De menselijke maat terugbrengen door mensen in de armoede de 
mogelijkheid te geven boodschappen en steun van naasten te 
ontvangen.  

- De voedselbanken en kledingbanken helpen waar mogelijk. De gemeente 
helpt deze instanties bij het vinden van goede huisvesting, want ze 
moeten goed bereikbaar zijn. 

- Alle kinderen moeten deel kunnen blijven nemen aan sport- en culturele 
activiteiten.  Dit kan bijvoorbeeld via het Jeugdcultuurfonds of via fondsen 
die via maatschappelijke organisaties beschikbaar zijn. 

- Voldoende aandacht besteden aan sociale armoede. De gemeente moet 
gezinnen wijzen op de financiële ondersteuning.  

 

EENZAAMHEID 

We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, met name bij ouderen 
en jongeren, zoveel mogelijk tegen te gaan. Eenzaamheid is moeilijk te 
ontdekken en te benoemen. Het CDA wil oproepen om signalen in de woon- of 
maatschappelijke omgeving ook daadwerkelijk te melden en bespreekbaar te 
maken. Daarnaast is het aanbieden van voldoende mogelijkheden tot 
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ontmoeting cruciaal. Dit geeft de mogelijkheid om uit de eenzaamheid te 
breken en actief deel te nemen aan de samenleving. 
 

- Eenzaamheidsbestrijding is het speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.  
- Verder opvolging geven aan het programma Eén tegen Eenzaamheid  
- Het onderwerp eenzaamheid tijdens het keukentafelgesprek aan de orde 

laten komen 
- Welzijnsbezoeken sterk stimuleren. Dit moet geen eenmalige actie, maar 

een voortdurend proces zijn. Ouderen moeten periodiek bezocht worden 
in het kader van een welzijnsbezoek. De situatie van een oudere kan in 
korte tijd totaal zijn veranderd. 

- Eenzaamheidsbestrijding moet mee worden genomen in het 
armoedebeleid. Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat 
er geen geld is om iets te ondernemen. 

- Stimuleren vanuit de gemeente dat scholen, bedrijven en verenigingen 
vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor 
hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties 

- Vrijwilligers en professionals tijdig leren en laten signaleren wanneer 
eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier 
kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele 
interventies in gang worden gezet 

 

INBURGERING  

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze gemeente. Dit geldt ook 
voor inwoners die uit het buitenland komen of een andere culturele achtergrond 
hebben. Het CDA pleit daarom voor een transitie van een integratiebeleid naar 
een inclusiebeleid. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen kan 
meedoen naar    eigen vermogen en waarin elkaars verschillen worden 
gerespecteerd. Zo zijn de Europese arbeidsmigranten vaak onmisbaar in 
bepaalde sectoren zoals de tuin- en landbouw.  
 

- De Nederlandse taal is een belangrijk gegeven in elke opvoeding en is 
verder van belang om goed met elkaar te kunnen communiceren en 
verbinden.  

- Benutten van de verenigingen en vrijwilligerswerkers om nieuwkomers te 
(helpen) integreren in de samenleving en actief de taal en de cultuur te 
leren. 

- Toezien op en in actie komen tegen uitbuiting van arbeidsmigranten en 
nieuwkomers.  
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- Erop toezien dat de sociale huurwoningen een rechtvaardige verdeling 
kent en waarin nieuwkomers en vergunninghouders kansen krijgen op 
een woning, conform de huidige verdelingsafspraken. 

 

STATUSHOUDERS EN OPVANG 

In onze gemeente wonen veel mensen met een andere culturele achtergrond 
en/of nationaliteit. De toestroom van vluchtelingen naar Europa heeft ook 
invloed op onze gemeente, van het aanbieden van crisisopvang tot de 
huisvesting van statushouders. De gemeente zal moet voldoen aan de landelijke 
opgave voor het opvangen van de statushouders. Deze opgave nemen wij 
serieus en zetten ons hiervoor in door het bieden van huisvesting en in te zetten 
op goede inburgering.  
 
Het voorzien in huisvesting boven deze landelijke opgave brengt extra druk op 
de voorzieningen met zich mee. Het CDA vindt dat er nadrukkelijk ook rekening 
gehouden moet worden met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, 
gezinnen en andere groepen uit de directe omgeving die hierop zijn 
aangewezen. Wij zijn daarom geen voorstander van het inzetten op een hogere 
opgave of huisvesting van meer statushouders dan onze opgave.  
 

- Participatie van alle inwoners is belangrijk. We streven ernaar dat 
nieuwkomers snel een (passende) baan hebben of een opleiding volgen.  

- Vrouwelijke statushouders en oudkomers hebben vaak een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat wanneer een partner werk 
vindt, de begeleidingstrajecten van de andere partner kunnen doorgaan.  

- Verenigingen spelen een belangrijke rol bij het thuis laten voelen in de 
buurt van statushouders. Meedoen en deelnemen moet laagdrempelig 
zijn. 

 

INTERNATIONALE MEDEWERKERS 

De beschikbaarheid van arbeid in ons land is niet meer vanzelfsprekend en 
wordt gevoeld in vele sectoren. De zorg, industrie en dienstverlening kunnen 
alleen in stand blijven bij voldoende medewerkers. Ook de realisatie van de 
energietransitie vraagt om genoeg arbeidskrachten. Internationale 
medewerkers hebben hierbij een belangrijke rol: zij dragen bij aan onze 
economie en samenleving. Zij hebben ook recht op goede 
werkomstandigheden en huisvesting.  
 
Bewustwording, rechtvaardige behandeling en integratie zijn voor ons 
kernwoorden bij de omgang met arbeidsmigranten. Daarom willen wij ervoor 
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zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van beschikbare taalcursussen, publieke 
voorzieningen en belangrijke regels die in Nederland gelden. 
 

- Ervoor zorgen dat arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn van 
beschikbare taalcursussen, publieke voorzieningen en belangrijke regels 
die in Nederland gelden.  

- Huisvesting van internationale werknemers is onderdeel van de 
woonvisie.   
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RECHT DOEN 
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Iedere inwoner van onze gemeente telt en iedereen is 
gelijkwaardig. De overheid moet in dienst staan van dit mensbeeld 
en streven naar een eerlijke en gelijke behandeling van alle 
inwoners. Het beleid van onze gemeente moet deugen, maar moet 
vooral ook deugd doen. Wij zetten ons in voor een gemeente die in 
dienst staat van onze samenleving. Een gemeente die vrij durft te 
laten en vertrouwen durft (terug) te geven. In plaats van ingrijpen 
op meer plekken willen wij zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot 
samenwerking. Samen met onze verenigingen, buurtorganisaties 
en andere initiatiefnemers gaan wij op zoek naar meer ruimte en 
meer vertrouwen. 

Op de punten waar de gemeente een rol moet nemen -bijvoorbeeld 
bij wettelijke taken- moet de waarde (en dus of het deugd doet) 
voor de inwoners voorop staan. Denk bijvoorbeeld aan de zorg: 
iedereen heeft een recht op goede zorg met voldoende keuze- en 
bewegingsruimte. De menselijke maat moet voorop staan en niet 
de procedures en regels. Deze moeten volgen uit de onderliggende 
maatschappelijke waarde die een overheid moet brengen. Kortom, 
een gemeente die waardegedreven werkt en opkomt voor iedereen 
op een onafhankelijke en eerlijke manier. 

RECHT DOEN 
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VEILIGHEID 

Veiligheid is een basisbehoefte voor een sterke samenleving waarin mensen zich 
vertrouwd voelen. Een veilige gemeente vraagt om heldere maatregelen. 
Veiligheid wordt niet alleen geboden door een krachtige politie, maar ook door 
voldoende sociale samenhang en de mogelijkheid elkaar kunnen aanspreken op 
(kleine) misstanden. De wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook 
daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt. Wij zijn dan ook blij dat in onze 
gemeente het aantal wijkagenten de afgelopen periode is toegenomen.  
 

- Buurtpreventie moet een belangrijk instrument blijven voor het 
signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, zodat de 
politie in actie kan komen daar waar nodig. 

- De gemeente moet inwoners actief informeren over initiatieven voor 
buurtpreventie en de inzet van sociale media (buurtapps). 

- Verhogen van het aantal wijkagenten en gemeentelijke handhavers 
(BOA’s). 

- De drempel om de politie te bereiken moet laag zijn. De politie moet 
eenvoudig te benaderen zijn op straat en via social media. 

- Actieve voorlichtingscampagnes aanbieden op scholen, waarbij ook wordt 
ingezet op de risico’s van de verslavende werking van tabak, alcohol en 
drugs.  

- Aandacht voor alcohol en drugsgebruik in horecagelegenheden door 
bijvoorbeeld entree controle, geen verstrekking aan 18-minners en 
toezicht op gebruik en gedrag. 

- Illegale handel in drugs moet hard worden aangepakt in plaats van 
gedoogd. Coffeeshops en bedrijven die leveren aan coffeeshops zijn wat 
het CDA betreft niet welkom in onze gemeente.  

- Om overlast te voorkomen kunnen vuurwerkvrije zones worden ingezet. 
Wel moet er voldoende ruimte zijn voor mensen die graag vuurwerk 
afsteken of voor het organiseren van vuurwerkshows.  

 

DIGITALE VEILIGHEID EN PRIVACY 

Privacy is een individueel recht, maar ook een maatschappelijke waarde. De 
gemeente speelt hier ook een belangrijk rol in. Als bewaarder van 
persoonsgegevens en wetgever die de kaders voor zichzelf en anderen opstelt. 
Het CDA vindt dat de gemeente goed moet omgaan met de privacy van onze 
inwoners. Hierbij zijn de wettelijk geldende kaders (Algemene verordening 
gegevensbescherming, Baseline Informatiebeveiliging Gemeente, etc.) van 
kracht en de gemeente dient hieraan te voldoen.  
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- De gemeente dient te voldoen aan de wettelijke richtlijnen en rapporteert 
hier periodiek en transparant over. 

- Inzetten op het vergroten van het bewustzijn binnen de gemeente(raad) 
en ambtelijke organisatie van informatiebeveiliging en privacy. 

- Datalekken en -incidenten worden -indien noodzakelijk- gemeld bij de 
daartoe bevoegde autoriteiten, maar ook aan de betrokken partijen 
(inwoners, ondernemers, etc.). 

 

ONDERWIJS EN OPVOEDING 

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans om hun talenten te 
ontwikkelen en volwaardige en zelfredzame volwassenen te worden. Een school 
hoort een veilige plek te zijn om te leren en te ontmoeten. Wij beschikken in 
onze gemeente over kwalitatief goede basisscholen en het Ashram College voor 
middelbaar onderwijs. Het CDA vindt de ontwikkeling van de nieuwe en nog te 
bouwen Integrale Kindcentra (IKC’s) in de dorpen belangrijk. Binnen de IKC’s 
moet ook voldoende ruimte zijn voor verenigingen en vrijwilligerswerk. Door een 
slimme combinatie te maken kunnen verschillende functies samenkomen.  
 
In het onderzoek naar de locatiekeuze van het IKC in Nieuwveen wordt een 
variant uitgewerkt om de nieuw te bouwen schoollocatie te realiseren bij de 
huidige voetbalvelden om zodoende meerdere functies, verenigingen (sport, 
cultuur, muziek, scouting etc) en vrijwilligers slim te verbinden. Dit is ingebracht 
vanuit initiatiefnemers uit het dorp en juist dit soort initiatieven heeft de 
toekomst en is precies die lokale kracht die het CDA zo belangrijk vindt.  
 
Het CDA vindt dat elk kind geschikt onderwijs moet krijgen. In de basis bieden 
de basisscholen in de gemeente passend onderwijs aan zodat elk kind mee kan 
doen in de eigen directe omgeving. Dit geldt ook voor onderwijs met 
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Hiervoor moet plek zijn 
binnen het onderwijsaanbod.  
 

- Inzetten op een goed en gevarieerd onderwijsaanbod waardoor zo veel 
mogelijk kinderen dicht bij huis (basis)onderwijs kunnen volgen.  

- Daar waar voorzieningen van basisscholen onder druk staan worden deze 
bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. Zo kunnen 
voorzieningen langer behouden blijven.  

- De belemmeringen wegnemen om de basisschool faciliteiten breder te 
benutten, zoals minder rompslomp voor een vergunning. 

- Bij leerlingenvervoer moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
het OV. Dit kan bijvoorbeeld door het verplaatsen van bushaltes of 
aanpassing van de huidige busroutes en -tijden.  



  Nieuwkoop – Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 

- In Nieuwkoop is veel industrie waar praktisch opgeleide werknemers 
volledig tot hun recht kunnen komen. Het is belangrijk dat excursies en 
stages naar bedrijven en ondernemers worden gestimuleerd.   

 

DIGITAAL BURGERSCHAP  

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar 
kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Wie digitaal vaardig is, 
kan blijven deelnemen in onze samenleving en krijgt daarmee toegang tot 
nieuwe digitale mogelijkheden. Denk hierbij aan online consulten met 
zorgverleners, online activiteiten van verenigingen of volgens van online 
cursussen en opleidingen. Digitale vaardigheden openen deuren voor nieuwe 
mogelijkheden en activiteiten. Hierbij moet ook voldoende aandacht worden 
besteed aan de gevaren van de digitale samenleving. Bewustwording van de 
mogelijke risico’s zorgt voor voldoende (online) bescherming op digitaal gebied.  

- Inzetten op het ontwikkelen van mediawijsheid bij kinderen op de 
basisschool. Kinderen leren zo omgaan met digitale technologieën. 

- Intensiveren van de samenwerking met bibliotheken als plaatselijke 
ondersteuners van alle inwoners die hun weg zoeken in de digitale 
wereld.  

- Blijven investeren in lokale journalistiek. De regionale en lokale 
journalistiek heeft een belangrijke rol in onze informatievoorziening en 
lokale democratie. 

- Garanderen van fysieke aanspreekpunten naast de digitale weg. Voor veel 
ouderen en zwakkeren kan dat door middel van telefonische 
bereikbaarheid.  

 

LAAGGELETTERDHEID 

Beheersing van taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden 
zijn noodzakelijk om mee te kunnen doen in de hedendaagse samenleving en 
op de arbeidsmarkt. Voor laaggeletterden is het daarom belangrijk om zo simpel 
mogelijk te communiceren in begrijpelijke taal. Laaggeletterdheid moet vanuit 
verschillende hoeken in begrijpelijke taal en zo simpel mogelijk worden 
aangepakt.  
 
Wij zien ook dat het lees- en schrijfniveau van jongeren daalt. Een (te) groot deel 
van de leerlingen beheersen de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te 
kunnen doen in de samenleving. Het CDA wil dat bibliotheken en 
onderwijsinstellingen meer middelen krijgen om de vaardigheden op dit gebied 
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te stimuleren en op peil te brengen. Wij zien de bibliotheek als ontmoetingsplek 
waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te doen. 
 

- Nieuwe manieren zoeken om meer mensen te bereiken.  
- Taalambassadeurs helpen ons hiermee. Zij hadden vroeger zelf moeite 

met basisvaardigheden. Zij kunnen ons dus makkelijker met mensen in 
contact brengen.  

- Samen met taalpunten en taalambassadeurs effectieve campagnes 
opzetten om laaggeletterden beter te kunnen bereiken.  

- Bibliotheken en onderwijsinstellingen meer middelen bieden om de 
digitale en leesvaardigheden op dit gebied te stimuleren en op peil te 
brengen.  

- Samen met basisscholen en bibliotheken optrekken om kinderen 
enthousiast te maken om te gaan lezen.  

 

DIENSTBARE OVERHEID 

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar 
aan de samenleving en is er voor inwoners en ondernemers. De overheid is er 
om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare 
overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er 
ook om onrecht te bestrijden en te zorgen voor mensen die kwetsbaar en 
afhankelijk zijn. 

Het CDA vindt dat gemeentelijke organisatie duidelijk, transparant en 
slagvaardig moet zijn. Inwoners en ondernemers moeten actieve medewerking 
krijgen, inclusief goede, tijdige en begrijpelijke informatie. Integraliteit is de basis 
bij beleid en uitdagingen. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en 
ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. Om bepaalde zaken 
gerealiseerd te krijgen moet er goed onderhandeld worden met hogere 
overheden. Wij hebben korte lijnen met de provinciale en landelijke CDA 
bestuurders. Hierdoor kunnen wij zaken snel aankaarten en oppakken. 

- Het uitgangspunt van het gemeentebeleid moet zijn: de samenleving 
neemt als eerste verantwoordelijkheid en dan pas de overheid. 

- De gemeente moet collectieve oplossingen ondersteunen die inwoners 
zelf bedenken om beter voor elkaar te kunnen zorgen.  

- Overleg met omwonenden plaats laten vinden in de planningsfase 
(vroege fase) van een project zodat er gelegenheid voor hen bestaat  om 
mee te denken. Dit doen wij om goede ideeën te verzamelen zodat 
bezwaarprocedures minder nodig zijn.  

- Dienstverlening moet dichtbij de inwoners en ondernemers worden 
aangeboden én waar mogelijk digitaal.  
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Inwoners en verenigingen het recht geven (Right to challenge) om de 
uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen 
(tegen minder of gelijke kosten). Dit kan om van alles gaan: van 
onderhoud van openbaar groen om het huis, het beheer van sportvelden 
door de club tot de zorg voor ouderen. 

- Het Ondernemers- en Verenigingsloket is opgericht om te ondersteunen 
bij alle vragen over ondernemers- en verenigingszaken. Vereningingen en 
ondernemers moeten hiermee zo veel mogelijk ontzorgt worden en de 
ondersteuning krijgen die zijn vragen en nodig hebben. 

- Stoppen met het sturen op gelijkheid, op one size fits all en op 
standaardprocessen. Systemen worden nu gefundeerd op de 
gelijkheidsgedachte, maar iedere burger is anders. Gelijkheid is niet altijd 
rechtvaardigheid en een beslissing moet bijdragen aan de menselijke 
waardigheid. 

 

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

De gemeentelijke organisatie moet realistisch, integraal en slagvaardig zijn. Het 
CDA zet zich in voor een organisatie die dienend is aan de samenleving en de 
lokale kracht voorop zet. De dienstverlening aan de burger moet adequaat en 
klantgericht te gebeuren. De organisatie daarachter dient zo Lean and Mean 
mogelijk georganiseerd te zijn. Dit doet recht aan de verwachtingen van onze 
inwoners, maar is ook kritisch op de grootte van de organisatie.  
 

- De gemeente moet helder en eenduidig communiceren. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met inwoners die laaggeletterd zijn, de 
Nederlandse taal onvoldoende beheersen en/of geen mogelijkheden 
hebben voor digitale communicatie.  

- Vooraf moet duidelijk zijn hoe en in welke mate inwoners en 
ondernemers inspraak hebben en betrokken worden. Verwachtingen en 
mogelijkheden horen helder en duidelijk te zijn. Tijdig en volledig 
communiceren tijdens het proces is een vereiste. 

- De gemeente huurt externe krachten alleen in na zorgvuldige analyse en 
indien de nodige specifieke expertise niet binnen de ambtelijke 
organisatie aanwezig is. De gemeente moet voorkomen dat inhuur van 
krachten structureel wordt. 

- Meer grip houden op de vele intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en zaken die lokaal geregeld kunnen worden 
ook lokaal regelen. Klein waar kan groot waar het moet. 

- Eenvoudige en compacte (gemeentelijke) regelgeving opstellen en meer 
deregulering garanderen. Dit schept duidelijkheid en zorgt voor minder 
administratieve lastendruk bij inwoners en ondernemers.  
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- Inwoners en ondernemers moeten de ruimte en medewerking krijgen 
om in hun eigen buurt, wijk of kern projecten te realiseren met een eigen 
budget.  

 

FINANCIËN 

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeentefinanciën op orde zijn. Inkomsten 
en uitgaven moeten in evenwicht zijn en de inwoners moeten niet teveel 
belasting betalen. Het CDA heeft de overtuiging dat we bewust en dus 
duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen. Het CDA wil enerzijds 
veel investeren in woningbouw, scholen en andere maatschappelijke 
voorzieningen, maar dat betekent anderzijds ook dat de juiste keuzes om dit 
financieel haalbaar te houden moeten worden gemaakt. Een eerlijke afweging is 
nodig zonder dat de lokale lasten voor de inwoners uit de bocht vliegen. 
Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 
 

- Wij willen in principe dat de gemeente alleen de Rijksinkomsten inzet 
voor taken die we van de Rijksoverheid krijgen. Wij willen niet dat we onze 
zorgplicht-taken voor onze inwoners verwaarlozen door investeringen in 
andere landelijke doelstellingen (zoals duurzaamheid) zonder adequate 
financiën vanuit het Rijk.  

- Geen lastenverzwaring voor inwoners. 
- Geen hogere lokale belastingen voor ondernemers, tenzij in samenspraak 

met de ondernemers is afgesproken om de inkomsten te gebruiken voor 
verbeteringen van het ondernemersklimaat. 
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