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Iedere dag leven we in onze dorpen, zien we onze buren, doen we onze boodschappen, 

werken er of komen er thuis. Voor een goede en sterke samenleving zijn juiste 

verhoudingen tussen mensen, markt en overheid nodig. In die samenleving staan 

mensen centraal. Wij zien betrokken burgers die met elkaar samenleven, werken en 

bouwen aan een gemeenschap. Zo’n burgerschap vraagt om een gedeeld besef van 

tradities, waarden en normen. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor 

verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden. 

Vertrouwen is hét sleutelwoord in relaties binnen een sterke samenleving. Vertrouwen is 

van groot belang om angst te overwinnen. Wij staan voor een betrouwbare overheid, voor 

cohesie in de samenleving, gebaseerd op solidariteit, publieke rechtvaardigheid, 

gespreide verantwoordelijkheid, duurzaamheid, en bovenal: vertrouwen in mensen. 

Vertrouwen dat je verantwoordelijkheid op het laagst mogelijke niveau, zo dicht mogelijk 

bij de mensen zelf, kunt leggen. 

Onderling vertrouwen is een bouwsteen voor een sterke samenleving. In die sterke 

samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis in 

familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen 

verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar doen we óók 

als samenleving, als Nieuwkoop samen. Verantwoordelijkheid nemen voor ons zelf, maar 

zeker ook voor anderen, maakt een samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt 

overgelaten. De zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten moet goed geregeld 

worden. 

We kunnen iedere dag van elkaar en van onze ervaringen leren. Wij staan voor een 

samenleving waarin wij durven te leren van onze ervaringen en gaan voor een eerlijke 

economie. Hierbij hoort verstandig investeren in toegankelijkheid, kennis, innovatie en 

duurzame groei.

Met deze principes gaan wij aan de slag. Het geeft ons vertrouwen in de toekomst, 

ondanks alle hectiek. Het CDA zet in op vertrouwen in de inwoners. In plaats van te kijken 

naar thema’s, kijken we naar mensen. In ons verkiezingsprogramma zal daarom altijd 

worden gekeken naar wat wij doen voor alle verschillende inwoners van onze mooie 

gemeente. Kortom, we stellen niet het beleid, maar de inwoners van Nieuwkoop centraal. 

Voorwoord
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Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen maken zich 

zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op straat en social media, 

respect voor elkaar, iets voor elkaar over hebben en niet altijd het eigen belang 

voorop stellen. Deze waarden zijn al generaties lang doorgegeven en blijven ook nu 

in onze gemeente van groot belang. 

Waarden en traditie helpen om onszelf thuis te voelen in een onrustige wereld. Wij 

zien het belang van deze waarden omdat ze vastigheid bieden en onze samenleving 

helpen bijeen te houden. 

• Een gemeente die activiteiten ondersteunt die bijdragen aan verbinding en 

ontmoeting tussen mensen onderling.

• Een gemeente die activiteiten ondersteunt die zijn gericht op het overdragen 

van de Nederlandse cultuur, waarden en tradities.

1. Waarden en Traditie



1.1 Cultuur

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt bij aan de persoonlijke 

ontplooiing en een gevoel van verbondenheid.  Nieuwkoop kent een rijke culturele traditie 

en dat zien we terug in ons rijke culturele aanbod. Op amateur- en professioneel gebied 

en bij jong en oud. Allemaal even belangrijk. De overheid heeft daarin als taak om dit te 

ondersteunen en de juiste voorwaarden te scheppen. 

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden. Van religieus en agrarisch erfgoed 

tot dorpsfeesten en kermissen.

Onze speerpunten:

• Onderwijs vormt een cruciale basis om kennis te maken met onze lokale cultuur en geschiedenis. 

• Laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor lezen moeten beschikbaar 

blijven. 

• Wij willen dat er actief wordt ingezet op het waarborgen van de lokale journalistiek binnen 

Nieuwkoop bij de reorganisatie naar publieke streekomroepen.

• Alle kinderen moeten deel kunnen blijven nemen aan culturele activiteiten zoals dansles, 

muziekles of schilderen. Hiervoor is in gezinnen met een laag inkomen vaak geen geld. Daarom 

zetten wij ons in voor voortzetting van de gemeente Nieuwkoop met het Jeugdcultuurfonds.

• Stimuleren van kunst in openbare ruimte, zoals in bibliotheken en gemeentehuizen.

• Blijven ondersteunen van de Kunstroute en de Verlichte Boerderijroute die elk jaar wordt 

georganiseerd.

• Aandacht voor onze amateurtoneelverenigingen, diverse koren, bandjes en muziekverenigingen, 

inclusief hun ruimte.

• In 2012 opende Kulturhus Kaleidoskoop zijn deuren met een film- en theaterzaal. Belangrijk is om 

ook deze initiatieven te blijven ondersteunen en stimuleren.

• Monumenten binnen Nieuwkoop moeten goed worden onderhouden. De gemeente ondersteunt 

particulieren hierbij. 

• De gemeente moet ook kleiner, maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed ondersteunen, 

bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies.
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• Kerktorens als een zichtbaar kenmerk moeten behouden blijven. Als dit niet mogelijk is op de 

traditionele manier kan er in overleg met de kerkbesturen gezocht worden naar andere invullingen.

• Ons doel binnen de nieuwe omgevingswet is een betere bescherming van het cultureel erfgoed. 

Wij gaan voor maatwerk, ruimte voor variëteit en maatschappelijk initiatief.

• De Omgevingswet vergt naast regelgeving ook een cultuurverandering binnen de ambtelijke 

organisatie. Het CDA wil dat de gemeente deze cultuurverandering stevig vorm geeft en daarbij 

overleg houdt met relevante organisaties van bedrijven, dorpsraden en maatschappelijke 

organisaties.

1.3 Burgerschap

Burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid. Burgerschap is een optelsom van 

zelfbeheersing, hoffelijkheid, verstandigheid, inschikkelijkheid, rechtvaardigheid, 

voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed, hoop en vertrouwen. Zonder zulke 

waarden verdwijnt de samenhang uit het maatschappelijk leven. Burgerschap heeft dus 

alles te maken met moraliteit, met normen en waarden. Een constante dialoog over de 

waarden die we met elkaar belangrijk vinden en waarom we dat vinden is van groot 

belang om elkaar te begrijpen en de samenleving te versterken. 

Onze speerpunten:

• Meer betrokkenheid van burgers bij het gemeenschappelijk wel en wee in het dorp. De activiteiten 

van de diverse dorpsraden willen wij graag ondersteunen.

• Een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving. Maatschappelijke stages 

moeten ondersteund worden met budget. Samen met scholen en instellingen zoekt de gemeente 

naar een zinvolle invulling van deze stages.
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1.4 Integratie

In Nieuwkoop wonen veel mensen met een andere culturele achtergrond en/of 

nationaliteit. De toestroom van vluchtelingen naar Europa heeft ook invloed op onze 

gemeente. Van crisisopvang tot aan de huisvesting van statushouders. Dit vraagt om 

een heldere visie op huisvesting, bijstand en een succesvolle integratie.

Onze speerpunten:

• Wij gaan voor een maatschappij die diversiteit als een meerwaarde van de samenleving 

gaat zien. Hierbij heeft de gemeente een faciliterende rol, waarbij de nadruk ligt op het 

creëren van mogelijkheden binnen de samenleving. Het is dus tijd voor een nieuwe visie 

op instroom: van Integratie naar Inclusie.

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarde 

voor een succesvolle deelname aan de samenleving. De gemeente communiceert 

uitsluitend in het Nederlands. Het beheersen van de Nederlandse taal op 

inburgeringsniveau is een vereiste voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning of 

Nederlandse nationaliteit.

• Een evenwichtige verdeling van sociale huurwoningen. Vergunninghouders krijgen niet 

automatisch voorrang bij het verkrijgen van woonruimte. Er moet nadrukkelijk ook 

rekening gehouden worden met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, 

gezinnen en andere groepen uit de directe omgeving die hierop zijn aangewezen.
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Het CDA wil de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken en dorpen. 

In onze omgeving moeten we ons veilig en thuis voelen. Niemand zou er alleen voor 

moeten staan, maar ondersteund moeten worden op basis van vertrouwen, 

saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. 

Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en 

overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal - betrokken burgers die 

met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een beter Nederland. Burgerschap 

vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. 

Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, 

ambities en vaardigheden. 

In de sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie of gezin, 

wijk, vereniging, geloofsgemeenschap of ander verband. We zorgen en werken voor 

elkaar en met elkaar. De overheid en de markt zijn dienstbaar aan de samenleving.

2. Sterke samenleving





2.1 Vrijwilligers, vereniging en sport

Samen dingen doen! Dat is het sleutelwoord voor participatie. Wij hebben een prachtig 

verenigingsleven en dat moeten wij blijven ondersteunen. Niet door complexe eisen te 

stellen, maar door verenigingsactiviteiten te faciliteren. De overheid is er voor 

verenigingen, en niet andersom. 

De verenigingen kunnen ook vaak actief bijdragen aan de realisatie van gemeentelijk 

beleid. Waar verenigingen de facto publieke taken (kunnen) invullen, zoals ouderenzorg, 

armoedebestrijding en gezondheidsbevordering, moeten deze organisaties ook de aan 

dat beleidsterrein gekoppelde budgetten beschikbaar gesteld krijgen, naast hun reguliere 

subsidie. In bepaalde gevallen geeft het CDA de voorkeur aan het bekostigen van lokale 

vrijwilligersorganisaties boven het inschakelen van externe professionals. 

Verenigingen, vrijwilligers, inwoners, lokale ondernemers en geloofsgemeenschappen 

zorgen voor binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. Verenigingen 

en vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren we dat sport leuk is, hoe je 

kunt samenwerken en hoe je moet leren om te gaan met teleurstellingen. Verenigingen 

laten zien hoe leuk het is om samen de handen uit de mouwen te steken, hoe je respect 

kunt hebben voor elkaar en tenslotte hoe je verantwoordelijkheid kunt dragen.

Sporten en bewegen is supergezond! Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage 

aan het tegengaan van overgewicht en andere problemen. In sommige gevallen zijn zij 

zelfs betrokken bij het behandelplan voor jongeren met psychische problemen. De 

maatschappelijke waarde die sportaccommodaties hebben wegen gemakkelijk op tegen 

de kosten die hieraan verbonden zijn. Naast het voetbal (via de Stichting Stibuni) dienen 

alle relevante sportverenigingen in de gemeente evenredig ondersteund te worden Het 

CDA pleit daarom voor een “Stibuni 2.0” voor alle sportaccomodaties. 

Ook andere verenigingen (muziek, toneel of andere culturele vorming) vormen een 

geweldige bijdrage in de ontwikkelingen van onze inwoners. Iedereen moet daaraan deel 

kunnen nemen, onafhankelijk van iemands inkomen. De gemeente Nieuwkoop moet 

daarin blijven investeren, en waar mogelijk deze investeringen vergroten en 

verduurzamen.

Het CDA wil in ieder geval het budget voor activiteitensubsidies van 

vrijwilligersorganisaties in de gemeente Nieuwkoop in de komende vier jaar tenminste 

verdubbelen. 

15

CDA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022



Onze speerpunten:

• De toegang tot sportfaciliteiten moet voor ieder kind mogelijk zijn, zelfs wanneer er geen geld 

binnen het gezin is. Daarom moet het Jeugdsportfonds worden voortgezet.

• Bureaucratie voor verenigingen wordt teruggedrongen. Zij moeten kunnen doen waar zij goed in 

zijn en geen extra papierwerk opgelegd krijgen. Verenigingen worden actief geholpen bij 

vergunningaanvragen.

• De regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligers moeten versoepeld worden zodat ze niet 

terechtkomen in onbegrijpelijk papierwerk en trage procedures.

• Het subsidiebeleid moet worden vereenvoudigd. Er moet niet alleen worden uitgegaan van de 

output, maar ook de waarde van de vereniging op zichzelf. 

• Het budget voor verenigingssubsidies wordt verdubbeld en onafhankelijk gemaakt van 

overheidsbeleid. Dat bedrag kan vervolgens worden verhoogd wanneer de gemeente de 

vrijwilligersorganisaties betrekt bij de beleidsterreinen en hun actieve bijdrage of activiteiten vraagt. 

Met die betrokkenheid wordt het realiseren van de gewenste resultaten veel effectiever en 

efficiënter bereikt. 

• De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers kan gratis worden aangevraagd.

• Op initiatief van het CDA is het verenigingsloket gevormd. Dit loket moet verder worden 

uitgebouwd om verenigingen te ondersteunen, mensen van goede digitale informatie te voorzien 

en te zorgen voor minder bureaucratie.

• Regels voor het organiseren van evenementen moet eenvoudiger. Vrijwilligers lopen steeds meer 

vast tijdens het aanvragen van vergunningen. Hoewel sommige (veiligheids)eisen nodig zijn, moet 

er goed worden gekeken naar welke regels niet strikt noodzakelijk zijn. 

• Doorgaan met het CDA-initiatief, de jaarlijkse uitreiking van de vrijwilligersprijs. 

• Een gelijke verdeling van geld voor sport accommodaties. 

• Stimuleren van duurzaamheid bij verenigingen. Het helpt hen bij het verlagen van de 

energiekosten, en draagt bij aan het milieu. 

• De zwembaden in de gemeente moeten open blijven.

• Het stimuleren van buitensportactiviteiten, bijvoorbeeld de aanleg van trimbanen (Meijepark, 

Landlustpad).
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2.2 Onderwijs

Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen. 

Het onderwijs stimuleert een cultuur ‘een leven lang leren’ met aandacht voor elkaar en 

voor reflectie. De gemeente, schoolbesturen, kinderopvang en ouders moeten 

samenwerken om het onderwijs verder te verbeteren en te vernieuwen waar mogelijk. Op 

dit moment worden bijvoorbeeld samen met scholen, kinderopvang en 

welzijnsorganisaties zogenaamde Integrale Kind Centra (IKC’s) ontwikkeld. Nu wordt in 

Ter Aar gewerkt aan de plannen voor een IKC. Maar ook in Langeraar, Nieuwveen en 

Zevenhoven/Noordeinde zijn de schoollocaties aan vernieuwing toe.

Onze speerpunten:

• Keuzevrijheid in onderwijsvormen moet blijven. 

• Samen met de scholen, peuter- en kinderopvangorganisaties Integrale Kindcentra (IKC’s) 

ontwikkelen.

• Aandacht voor een groene, gezonde en betaalbare kinderopvang.

• Het ondersteunen van de nieuwbouw van het Ashram College.

• Bij nieuwbouw van schoollocaties moet er een goed meerjarig onderhoudsplan zijn met oog voor 

duurzame renovatie en het leerklimaat.

• De belemmeringen wegnemen om de faciliteiten breder te benutten, zoals minder rompslomp voor 

een vergunning, meer aandacht in bijvoorbeeld Nieuwkoop Nieuws en het stimuleren via het 

verenigingsloket.

• Handhaven van de leerplicht om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te beperken.

• Bij leerlingenvervoer zoveel mogelijk gebruik maken van het OV. Dit kan bijvoorbeeld door het 

verplaatsen van bushaltes of aanpassing van de huidige busroutes en –tijden.

• Samen met de scholen maatschappelijke stages stimuleren.

• Samen met het bedrijfsleven inzetten om Nieuwkoopse jongeren te laten starten in het 

bedrijfsleven. De Metaalvakschool en de samenwerking met het Groen Onderwijscentrum zijn 

daar, naast de open bedrijven dagen en technet dagen goede voorbeelden van.

• Het stimuleren van voorlichting op scholen over de gevolgen van drank en drugsgebruik.

• Waarden- en cultuurgedreven onderwijs stimuleren en ondersteunen.

• Kinderen uit minima-gezinnen moeten alle kansen krijgen om optimale schoolprestaties te kunnen 

halen. Wij willen aan de slag met een kindpakket om armoede onder kinderen tegen te gaan.
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2.3 Wonen

De gemeente Nieuwkoop is een aantrekkelijk gebied om in te wonen, zeker nu de steden 

steeds voller worden. Onze bewoners vinden zowel hun woning als hun leefomgeving erg 

belangrijk. De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Dit 

beleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Denk aan 

duurzame woningen die aansluiten bij ieders woonwensen, maar ook woningen die 

gebouwd zijn voor de toekomst (ouder worden, gezinsuitbreiding, etc.). 

Wij zetten ons ervoor in dat inwoners zelf een rol kunnen spelen bij het bouwen en 

inrichten van hun huis en buurt. Dit versterkt de cohesie en maakt de gemeente 

levendiger. Goede voorbeelden hiervan zijn de nieuwbouwprojecten in Nieuwveen (De 

Verwondering) en Nieuwkoop (De Nieuwkoopse Eilanden). Hierbij horen minder regels en 

meer vertrouwen. De nieuwe Omgevingswet geeft meer vrijheid voor individuele 

voorkeuren en wensen. 

De kwaliteit van de buurt en wijken is net zo belangrijk. De inrichting moet passen bij de 

wijk, maar moet ook bijdragen aan een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke plek om 

te wonen. Slechte huisvesting leidt tot overlast en gedoe in de buurt. Mede door 

initiatieven van het CDA zijn de afgelopen jaren 430 extra woningen gebouwd.

Onze speerpunten:

• Levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud 

worden. 

• Ruimte voor particuliere initiatieven. 

• Een goede balans in het woningaanbod. Starters, jongeren, gezinnen en ouderen moeten alle 

kansen krijgen om hun droomhuis in de gemeente te kunnen vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook 

aan het innoveren met ‘tiny houses’ 

• Middelen beschikbaar blijven stellen om het verstrekken van startersleningen mogelijk te maken.

• Het zoeken van een goede oplossing voor de recreatieparken en de permanente bewoning 

hiervan. De parkbesturen staan momenteel met lege handen om de teloorgang van de goede 

woonsfeer op de parken tegen te gaan. 

• Beperken van het strategisch aankopen van gronden.

• Het voorkomen van financiële verliezen op de ontwikkeling van de Noordse buurt. Er moet worden 

gezocht naar creatieve en innovatieve initiatieven voor de verdere ontwikkeling.

• Investering in duurzame woningen, met een groter maatschappelijk effect. 
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• In samenwerking met de woningcorporaties het initiatief nemen om te verduurzamen. Denk daarbij 

aan investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (sportclubs, scholen) en collectieve 

voorzieningen die ten goede komen aan een duurzamere samenleving (warmtenet).

• Ontwikkelen van een goede woonvisie voor ná 2020. 

2.4 Bereikbaarheid, infrastructuur en verkeer

Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de 

fysieke mogelijkheid om elkaar tegen te komen. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een 

ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk. 

Openbaar vervoer (OV) draagt bij aan een betere bereikbaarheid. Het stelt mensen in 

staat om elkaar te ontmoeten, mee te doen in de samenleving en verbetering van de 

leefomgeving. Dit gaat samen met goede infrastructuur en verkeersveiligheid. Als mensen 

onderweg zijn, moet dat gemakkelijk en veilig kunnen.

Onze speerpunten:

• Samen met de provincies (Noord- en Zuid-Holland) goede afspraken maken over openbaar 

vervoer. Het bereikbaar houden van onze kleinere kernen is van groot belang, inclusief de 

aansluiting naar Alphen aan den Rijn, Leiden, Amsterdam en Utrecht.

• Initiatief nemen om alternatieven voor het OV te zoeken en te ondersteunen. Denk hierbij aan de 

huidige BOB-bus.

• Een goede aansluiting op de regionale knooppunten.

• In het belang van de Nieuwkoopse forensen en bedrijfsleven steunt het CDA de gemeenten 

Bodegraven en Alphen aan den Rijn om de zogenaamde Bodegraven boog voor de N11 versneld 

te realiseren. De aansluiting van de N11 op de A12 richting Gouda zorgt in de spits voor 

gevaarlijke situaties en oponthoud.

• Hierbij is ook een verbetering van de ontsluiting in Noordelijke richting wenselijk. De N231 via de 

Oude Spoorbaan en de Ringdijk 2de bedijking zou beter aan moeten sluiten op het nieuwe 

kruispunt N196/N201. Deze aansluiting draagt bij een vermindering van de verkeerdruk via 

Noorden en het Woerdense Verlaat richting Utrecht en Amsterdam Schiphol.

• Kinderen blijven leren om te gaan met het verkeer door het verkeersexamen te steunen.

• Vrijwillige verkeersbrigadiers bij scholen helpen (bijvoorbeeld door trainingen) om de 

verkeersveiligheid te verbeteren.

• Een weloverwogen inpassing van maatschappelijke voorzieningen. Indien nodig kunnen 

snelheidsverlagende maatregelen worden genomen. Maar ook moet overal voldoende verlichting 

en parkeervoorzieningen aanwezig zijn.

• Goed onderhoud van fietspaden en snelfietsroutes. Mensen van alle leeftijden (ook op de 

elektrische fiets) moeten op een veilige manier kunnen fietsen.
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• Samen met (agrarisch) ondernemers, burgers en de gemeente, in goed overleg aan de slag voor 

goede en veilige routes voor het landbouwverkeer. Daarbij rekening houdend dat agrarische 

percelen en lokale agrarische bedrijven goed bereikbaar blijven.

• Een goede coördinatie van wegwerkzaamheden, tijdig en juist plaatsen van 

waarschuwingsborden, zodat alle kernen goed bereikbaar blijven.

2.5 Veiligheid

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. Veiligheid is een zaak van iedereen. 

Een veilige gemeente vraagt daarom om stevige maatregelen. Geen woorden, maar 

daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit. Vooral de 

criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer en de directe omgeving. Het 

heeft directe invloed op ons gevoel van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan woninginbraken 

of ramkraken bij banken. 

Veiligheid is meer dan dat. Het gaat ook over verkeersveiligheid, een veilige 

schoolomgeving en geen overlast van rondhangende jongeren of vandalisme. In de 

komende jaren zal veiligheid een prominente plek moeten innemen om een veilige 

omgeving te kunnen bouwen.

Veiligheid kent ook haar grenzen. Met name privacy staat op gespannen voet met 

veiligheidskwesties. De overheid, maar zeker ook wij als samenleving moeten bewust zijn 

dat niet alle risico’s uit te sluiten zijn. Wij staan voor een degelijke afweging, met oog voor 

ieders belang. 

Onze speerpunten:

• De wijkagenten moeten zichtbaar en herkenbaar blijven. Onze 3 wijkagenten hebben een 

belangrijke rol binnen de wijk. Zij zijn een zichtbaar aanspreekpunt in de buurten voor onze 

inwoners.

• De politie moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor onze inwoners en meer aandacht schenken 

aan handhaving.

• Voor overlastplegers moet een lik-op-stuk beleid gelden. De veroorzaakte schade moet, verhaald 

worden op de daders (wanneer dat mogelijk is).

• Buurtpreventie vergroot het veiligheidsgevoel. De gemeente moet een actieve rol spelen in de 

opzet van buurtpreventieteams of inzet van buurtapps.

• De inzet van onze BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) moet worden voortgezet.

• De gemeente, politie en beveiligingsbedrijven moeten samenwerken om de openbare veiligheid te 

verbeteren.
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• Vrijwilligers zijn onmisbaar bij de brandweer. Zij kennen de omgeving goed, zijn enorm betrokken 

bij de inwoners en houden de brandweerzorg betaalbaar.

• Illegale handel in drugs moet hard worden aangepakt in plaats van gedoogd.

• De leeftijdsgrens voor de aankoop van alcohol moet worden gehandhaafd. Handhaving moet 

plaatsvinden in goed overleg met de winkeliers en verenigingen.
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Families en gezinnen bieden een veilige omgeving waar kinderen liefdevol kunnen 

opgroeien, waarden krijgen overgedragen en de basis leggen voor hun verdere 

toekomst. 

Een pleidooi voor familie en gezin sluit niemand uit. Ook iemand die alleen door het 

leven gaat blijft altijd verbonden met zijn of haar familie. De gemene deler in alle 

duurzame relaties is de zorg, liefde en verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar. 

In familieverband is de onderlinge verbondenheid heel vanzelfsprekend. Kinderen, 

ouders, grootouders en overgrootouders zorgen voor elkaar en staan elkaar bij als 

dat nodig is. Die solidariteit tussen generaties is ook voor de samenleving van groot 

belang. Dat geldt ook voor de opvoeding van kinderen tot zelfbewuste burgers van 

onze samenleving.

3. Familie en Gezin





3.1 Familie en Gezin

Voor het CDA is het gezin van grote waarde. Het is het startpunt van ons leven en een 

plek waar we altijd op terug kunnen vallen. De gemeente heeft een hele belangrijke taak 

als dit niet goed gaat. Met name bij kinderen in kwetsbare gezinnen moet veiligheid en 

ontwikkeling worden gewaarborgd. Wanneer er signalen zijn die erop wijzen dat het niet 

goed gaat met een kind, moeten dit direct serieus opgepakt worden. Dit verkleint de kans 

op latere problemen.

Onze speerpunten:

• Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) moeten beschikbaar zijn voor ondersteuning aan ouders. 

• De gemeente moet voorwaarden scheppen voor een betere overgang tussen de verschillende 

vormen van zorg en bijbehorende instanties. 

• Lokale zorgcentra moeten versterkt worden in overleg met huisartsen en zorginstellingen.

• Er moet meer samenwerking komen tussen wijkteams, onderwijs en kinderopvang om het voor 

ouders eenvoudiger te maken om om hulp te vragen. 

• Als ouders besluiten uit elkaar te gaan, moeten ze bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

terecht kunnen voor professionele hulp.

• Voor probleemgezinnen moet intensieve en minder vrijblijvende (gezins-) coaching worden 

aangeboden.

• Pleegouders moeten een stem krijgen in de beslissingen rondom de toekomst van het kind.

• Het pleegouderschap moet ondersteund worden met een reële vergoeding voor de gemaakte 

kosten.

• Ouders hebben een belangrijke taak bij de voorlichting over alcohol en drugs. De gemeente moet 

hen hierbij ondersteunen, in samenwerking met scholen en verenigingen.

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het veilig opgroeit. Het 

is van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen. Daardoor leren ze samen te spelen 

in een gezonde omgeving. Het draagt bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. 

De gemeente moet vervolgens zorgen voor goede buitenspeelplekken met ruimte voor 

creativiteit voor de kinderen. 

24

CDA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022



Onze speerpunten:

• Strengere handhaving van verkeersovertredingen in de wijk en in de omgeving van 

(sport)terreinen.

• De gemeente moet (samen met de buurtbewoners) zorgen voor goede buitenspeelplekken met 

ruimte voor creativiteit voor de kinderen. 

• In Nieuwbouwwijken moet voldoende ruimte zijn voor speelplekken en groene ruimte.

• Spelbegeleidingsinitiatieven, zoals scouting (zoals Welvero, Wapata, Abe Pierre, Nieuwkoop) en 

kindervakantieweken (zoals stichting DAN), moeten worden ondersteund.

3.2 Jongeren

Jongeren moeten alle kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Gezin en onderwijs zijn 

hierin de belangrijkste investering. Nu en in de toekomst moet er aandacht zijn voor goed 

voortgezet- en vakonderwijs. Jongeren zouden meer bij ontwikkelingen binnen de 

gemeente betrokken kunnen worden! Wij willen een jongerenplatform opzetten, wellicht in 

combinatie met een maatschappelijke dienstplicht. Zo kunnen jongeren ook meedenken 

over hun toekomst. Om hen te stimuleren, gaan wij voor participatie van jongeren. Hierbij 

hoort transparantie en helderheid van de overheid. Participatie is niet alleen een taak voor 

de jongeren, maar zeker voor de gemeente. 

Onze speerpunten:

• Het ondersteunen van de nieuwbouw van het Ashram College.

• De Metaalvakschool en het Groen onderwijscentrum hebben hun waarde bewezen en kunnen nog 

breder worden ingezet. Het CDA stimuleert dat de gemeente en bedrijfsleven intensief 

samenwerken om jongeren enthousiast te krijgen voor de lokale werkgelegenheid. 

• Een goed OV netwerk met veilige fietspaden.

• Opzetten van een jongerennetwerk om samen actie te ondernemen voor de toekomst. 

• Doorgaan met het project ‘Jong talent in de lokale politiek’.

• Het door het CDA ingevoerde jeugdlintje moet blijven en breder worden uitgezet. 

Voor jongeren is het erg moeilijk om aan een betaalbare starterswoning of sociale 

huurwoning te komen. Jeugdwerkloosheid moet, ongeacht economische tijden, altijd 

aandacht krijgen. Zeker in combinatie met de verhoogde eisen om een eigen bedrijf op te 

kunnen zetten. Het CDA wil alle instrumenten zo breed mogelijk inzetten, te weten 

beeldvorming op beroepen en werkgelegenheid, stages, aanvullende vakopleidingen, 

ontmoetingen tussen werkgevers en jongeren, ondersteuning voor starters.
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Onze speerpunten:

• Er moeten voldoende woningen voor starters gerealiseerd worden. Betaalbare starterswoningen 

maar ook sociale huurwoningen.

• Om startende ondernemers te helpen moet een vernieuwde starterslening voor ondernemingen en 

woningen worden opgezet.

• Initiatieven van lokale jonge ondernemers stimuleren.

• Versterken van de samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en UWV.

• Stimuleren van maatschappelijke stages en initiatieven, zoals de Metaalvakschool. 

Er is in de gemeente niet genoeg gelegenheid tot uitgaan voor jongeren. Met name het 

creëren van goede uitgaansplekken in de buurt zorgt voor een verantwoorde en veilige 

plek om uit te gaan. 

Onze speerpunten:

• Ondersteunen en stimuleren van uitgaansplekken voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. 

• Horeca- en uitgaansgelegenheden dichtbij de kernen voor jongeren.

• Stimuleren van initiatieven als een BOB-bus om jongeren te vervoeren naar 

uitgangsgelegenheden buiten de gemeente. 

CDA Nieuwkoop staat voor participatie. Dit is ook belangrijk onder jongeren. Jongeren 

zijn actief als vrijwilliger binnen verenigingen, maar ook binnen kerkgemeenschappen, 

brandweer en andere maatschappelijke organisaties. Verenigingen dragen bij aan de 

vorming van jonge mensen en geeft ruimte te doen waar men goed in is.

Onze speerpunten:

• Aandacht voor het vrijwilligersbeleid van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties.

• Er moet daarnaast kritisch gekeken worden naar versoepeling en vereenvoudiging van 

onkostenvergoedingen en vergunningenbeleid.

• Sport is een belangrijke basis voor een gezond leven. Er moet blijvend geïnvesteerd worden in 

sport voor jongeren.
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Het welzijn van mensen staat centraal voor het CDA. Mensen hebben daarin een 

eigen verantwoordelijkheid, maar we moeten het ook samen oppakken. Ons motto 

hierin is: voorkomen is echt beter dan genezen. Hoewel de kosten voor de zorg hoog 

zijn, is goede zorg het dubbel en dwars waard. Dat betekent ook dat we ons moeten 

blijven inzetten voor een gezonde leefomgeving. Voor kinderen, jongeren, ouderen 

en mensen met een beperking. Voor iedereen. 

Kortom, samen met scholen, sportclubs, maatschappelijke organisaties en allerlei 

andere partners, gaan wij de komende periode aan de slag voor goede zorg. 

4. Zorg voor elkaar



4.1 Sociaal beleid en zorg

De gemeente heeft er in de afgelopen jaren extra taken bij gekregen op het terrein van de 

zorg en werk. Daar is ook een forse bezuiniging vanuit de Rijksoverheid bijgekomen. 

Toch moet de zorg die nodig is, worden geleverd. Daarom moet in ieder geval alle 

budgetten van de Rijksoverheid naar de zorg. Het CDA zet zich in voor zorg die aansluit 

bij de Nieuwkoopse dorpen en samenleving.

Onze speerpunten:

• Vinger aan de pols houden om de effecten van de bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) te meten. De effecten moeten zoveel als mogelijk worden beperkt voor de 

kwetsbare groepen.

• Blijven ondersteunen van de WMO Adviesraad. Zij zijn er voor de inwoners en adviseren de 

gemeente over de WMO en de gevolgen voor de inwoners.

• Door de veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de 

bomen het ‘sociale’ bos niet meer. Belangrijk is dat er minder regels komen binnen de zorg.

• Staan voor zorgfinanciering waarbij de mens centraal blijft staan. Denk hierbij aan het 

Persoonsgebonden budget (PGB). Hierbij moet de kwaliteit een prominente plek krijgen. 

• Mogelijk misbruik van het PGB actief tegengegaan. 

• 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. 

• De gemeente moet een goede bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig waarborgen. 

Bijvoorbeeld de 24-uurs bereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties.

• Het blijven aanbieden van de collectieve gemeentelijke zorgverzekering voor mensen met een 

laag inkomen.

• Opstellen en uitvoeren van een actief armoedebeleid, waar ook schuldhulpverlening een 

onderdeel van uit maakt. Dit in overleg met kerkelijke en maatschappelijke organisaties om ook 

stille armoede meer onder de aandacht te brengen.

• Via contact met andere gemeenten de ‘best practices’ delen en op die manier leren van elkaar op 

dit belangrijke terrein.
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4.2 Participatie en werk

Met de komst van de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het 

begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk is belangrijk voor 

inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. Daarom moeten wij ons inzetten om voor 

hen betaald werk te kunnen vinden. De gemeente staat door deze wet voor een grote 

opgave. Samen met werkgevers, UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), 

onderwijs, WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) -bedrijf en particuliere organisaties 

zoeken naar passende oplossing. 

Natuurlijk zijn er mensen voor wie betaald werk lastiger is. Voor hen moet er individueel 

gezocht worden naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld het vragen van een 

tegenprestatie wanneer iemand een uitkering ontvangt, helpt bij de re-integratie en 

participatie. Hun deelname is goed voor henzelf, maar ook voor hun omgeving en voor de 

samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een eerste stap zijn richting een 

betaalde baan. 

Wij willen vooral voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip belanden. Daarom 

moet er extra aandacht zijn voor beschut werk (werk met extra begeleiding) voor jongeren 

en hun aansluiting op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld voor de jongeren die van het 

leerwegondersteunend, praktijk en voorgezet speciaal onderwijs komen. 

Door verschillende vormen van toeleiding naar werk in te zetten, kan per persoon naar 

een oplossing worden gezocht. Een van de meest gebruikte middelen is financiële 

ondersteuning. De gemeente heeft hier zelf een voorbeeldfunctie in. Met werkstages, 

werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen, mobiliteitsbonussen en no-riskpolissen 

kan de gemeente instaan voor een goede plaatsing. Daarnaast is er nog de mogelijkheid 

om gebruik te maken van indienstnemingsubsidie, proefplaatsingen met behoud van 

uitkering, loonkostensubsidie, loondispensatie, participatieplaatsen en jobcoaching. De 

gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zoeken naar een passende vorm van 

ondersteuning. 

Onze speerpunten:

• Doorgaan met de Nieuwkoopse aanpak van één werkgeversbenadering. Daarbij worden 

werkgevers met concrete mogelijkheden voor plaatsing benaderd door één accountmanager.

• Stimuleren dat er creatief wordt omgegaan met een functie. Door middel van jobcarving kunnen 

onderdelen van een bepaalde functie uitgevoerd worden door mensen met een andere 

achtergrond of opleidingsniveau. 
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• Het CDA ondersteunt de samenwerking tussen de gemeente en de Vereniging voor Ondernemers 

Nieuwkoop (V.O.N.) met de gezamenlijke website voor vraag en aanbod op de lokale 

arbeidsmarkt, Nieuwkoop Werkt!

• Mensen in de bijstand, zonder uitzicht op betaald werk moeten worden gestimuleerd om 

vrijwilligerswerk te doen. Het verenigingsloket kan hierin bemiddelen.

• Een integrale aanpak voor bijstand. Het volgen van onderwijs en doen van vrijwilligerswerk zijn 

een voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van het recht op bijstand.

• Soms zijn niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers) ook op zoek naar werk. Zij kunnen geen gebruik 

maken van budgetten die bestemd zijn voor uitkeringsgerechtigden die moeten re-integreren. 

Mocht het solliciteren niet lukken, moeten niet-uitkeringsgerechtigden tegen een tarief aanschuiven 

bij sollicitatietrainingen vanuit de gemeente. 

• Stimuleren sociale stages om de positie op de arbeidsmarkt te versterken

4.3 Senioren en mensen met een beperking

Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een beperking. De meeste mensen die zorg 

nodig hebben, willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving. Wij gaan voor 

zorg dicht bij huis! Door dit te versterken en het soms beter te organiseren, sluit het beter 

aan bij de keuzes en voorkeuren van mensen.

Daarnaast heeft vergrijzing verstrekkende gevolgen voor de zorg en samenleving. Door 

nu al in overleg te gaan met ouderenorganisaties, kan er nu al worden nagedacht over 

mogelijke oplossingen. Zo kunnen we zorg en wonen ook in de toekomst hoogwaardig 

aanbieden.

Onze speerpunten:

• Senioren en mensen met een beperking moeten zo lang mogelijk de regie in eigen hand kunnen 

houden. Door in te zetten op voldoende levensloopbestendige woningen kunnen zij langer thuis 

blijven wonen. Het terrein aan de A.H. Kooistrastraat in Nieuwveen zou uitstekend hiervoor 

geschikt zijn.

• Behouden van bestaande woon- en zorgcentra in de kernen.

• Tom in de Buurt moet haar zorg en welzijn in de buurt blijven organiseren. Samen met de inwoner 

zal de wijkcoach op zoek moeten naar oplossingen voor zorgvragen. Denk hierbij aan 

eenzaamheid, zelfstandig wonen, dagbesteding, maar ook rouwverwerking. 

• Kwetsbare burgers moeten kunnen blijven rekenen op goed en betaalbaar openbaar vervoer 

(bijvoorbeeld de BOB-bus, Regiotaxi).

• Verdere integrale advisering middels een Participatieraad voor het gehele sociale domein.
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• Alle openbare ruimten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor mensen met een beperking. De 

gemeente moet actief beleid voeren om de toegankelijkheid van winkels en bedrijven te verbeteren 

voor mensen met een beperking.

• Senioren moeten worden gestimuleerd om mee te blijven doen in de samenleving. Werk, 

vrijwilligerswerk en seniorenorganisaties zijn hiervoor van groot belang. Wij blijven initiatieven op 

dit gebied ondersteunen.

• Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen moeilijker meedoen met de 

maatschappij. Laaggeletterden moeten (opnieuw) de kans krijgen om hun vaardigheden te 

verbeteren. Hiervoor kan de gemeente bijvoorbeeld samenwerken met werkgevers en 

onderwijsinstellingen om dit probleem te signaleren en aan te pakken.

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. CDA Nieuwkoop vindt dat 

de gemeente de mantelzorgers op navolgende wijze kan faciliteren.

Onze speerpunten:

• De mantelzorger en/of ouderenadviseur een vaste positie geven bij het keukentafelgesprek.

• Mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen betrekken bij het opstellen en de uitvoering van beleid.

• Het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits mogelijk maken naast de woning van degene die zorg 

behoeft.

• Professionele ondersteuning van mantelzorgers voor 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.

4.3 Eenzaamheid

Eenzaamheid is één van de grote sociale problemen van deze tijd. Onze ouderen vormen 

daarbij een kwetsbare groep. Maar ook voor een steeds grotere groep jongeren is dit een 

actueel probleem. CDA Nieuwkoop wil zich inzetten voor het versterken van bestaande 

maatschappelijke en sociale verbanden. Familie, vrienden, wijk, kerken, onderwijs, 

sportverenigingen, clubs en coaches zijn hierbij van wezenlijk belang.

Onze speerpunten:

• Eenzaamheidsbestrijding als een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.

• Een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij mensen (jong en oud) die in een isolement 

dreigen te raken regelmatig worden bezocht. 
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• Het onderwerp eenzaamheid tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orde laten komen.

• Vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen 

gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele 

interventies in gang worden gezet. 

• De nieuwe lichting gepensioneerden graag actief bij de samenleving betrokken houden. We zijn 

van plan alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te 

bieden dat overzicht geeft van de noden bij het verenigingsleven, scholen en de mogelijkheden om 

daar energie in te steken en maatschappelijk betrokken te zijn.

• Opzetten van meer projecten om leerlingen uit het onderwijs te verbinden met ouderen. 
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Wij staan voor een eerlijke economie. Iedereen moeten kunnen profiteren van een 

goed economisch klimaat en iedereen moet de kans krijgen om met zijn talenten een 

eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met 

leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen 

winst, maar werken waar dat kan samen met onderwijsinstellingen en overheden. 

In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen 

naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere 

zorgtaken. Wij willen kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale 

economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien. 

De bedrijvigheid in Nieuwkoop toont zich vooral in de doorontwikkeling van de 

historische maakindustrie. De metaalindustrie is nog altijd in veel bedrijven zichtbaar, 

zowel in het maken van producten als in het verlenen van diensten die gerelateerd 

zijn aan de metaal.

De andere economische pijler is die van de tuinbouw, die van origine ook een grote 

rol speel in onze gemeente als het gaat om werkgelegenheid en ruimtegebruik. Veel 

Nieuwkoopse bedrijven kenmerken zich door het handelen in potplanten en/of niche-

producten. De ondernemers zijn gedreven, vaak georganiseerd als familiebedrijf, 

historisch gegroeid – inspelend op kansen. Ze kiezen voor Nieuwkoop als 

vestigingsplaats vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid.

5. Eerlijke economie





5.1 Ondernemen

Ondernemers zijn de belangrijkste schakel binnen de economie. Ze zorgen voor 

werkgelegenheid en welvaart. Wij kiezen voor ontwikkeling en groei die in alle opzichten 

duurzaam en innovatief is. Hierbij hoort vertrouwen en duidelijkheid. De gemeente 

ondersteunt, maar staat niet in de weg. Dit hoort bij een modern ondernemersklimaat. Er 

moet gewerkt kunnen worden. 

Onze speerpunten:

• Nieuwkoop speelt een belangrijke rol voor de regionale economie en werkgelegenheid. Het aantal 

arbeidsplaatsen op de bedrijventerreinen is relatief hoog en de kwaliteit op de terreinen is goed. 

Wij ondersteunen versterking van de bedrijfsterreinen en de samenwerking van Nieuwkoop met 

VON (Verenigde Ondernemers Nieuwkoop).

• Verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Schoterhoek 2 nauwgezet volgen.

• Leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden gebruiken om startende en kleine 

ondernemers te huisvesten. Daarbij kan de gemeente samenwerken met banken, lokale 

vastgoedeigenaren en de Nieuwe Leegstandswet toepassen.

• Organiseren en stimuleren van ontmoetingen tussen ondernemers. Zo komt naar ons idee 

innovatie op gang op het gebied modernisering, verduurzaming, renovatie en gezamenlijke 

promotie. 

• Samenwerkingsinitiatieven van ondernemers (bijvoorbeeld het oprichten van een Bedrijfs

Investerings Zone of een Ondernemersfonds) honoreren door ondersteuning, promotie en zo 

nodig een financiële bijdrage. Het ondernemersloket kan een centrale rol vervullen in 

samenwerking met de accountmanager van de gemeente voor advies en de rol van 

aanspreekpunt op zich nemen.

• Creatief toepassen van regels op het moment dat flexibel ondernemerschap dat nodig heeft.

• Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen met aandacht voor de omgeving. 

Spelregels hiervoor moeten worden opgenomen in de Omgevingswet, die 2020 van kracht wordt.

• Samen met lokale en regionale partners onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 

(bedrijfs)gebouwen onderdeel te laten zijn van een circulaire economie.

5.2 Land- en Tuinbouw

Dagelijks zorgt de land- en (glas)tuinbouw voor onze eerste levensbehoefte; goed, 

gezond en veilig voedsel. De sector is van groot belang voor de Nieuwkoopse economie 

en werkgelegenheid. Nieuwe ontwikkelingen in deze sector, vooral op het gebied van 

kennis en innovatie moeten ruimte en aandacht krijgen.
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Het Groene Hart staat de komende jaren voor enkele uitdagende vraagstukken. Zo staat 

het thema bodemdaling al enige jaren op de agenda bij provincies en gemeenten en zorgt 

de klimaatverandering voor de vraag naar waterberging.

CDA Nieuwkoop ziet volop toekomst voor onze boeren. Dit vooral vanwege de goede 

agrarische structuur en vruchtbaarheid van de bodem. Daarnaast kenmerkt ons gebied 

zich door openheid, groen, rust en ruimte. Belangrijke kwaliteiten voor de inwoners, 

recreanten en toeristen, vooral uit de drukke Randstad.

Onze speerpunten:

• Blijven ondersteunen van de land en tuinbouw met een (provincie) grensoverschrijdende visie in 

de Greenport Aalsmeer. De Greenport bundelt kennis en kunde van vele partijen om de 

internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.

• Ondersteunen van het Groen Onderwijscentrum. Binnen het Groen onderwijscentrum werken 

bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Groen onderwijscentrum verbindt beroepsopleidingen 

van mbo- en hbo scholen en bedrijven met elkaar. Doel is de groei van het aantal jonge mensen 

dat kiest voor een carrière in de groene sector te versterken. Maar ook om een betere aansluiting 

tussenonderwijs en praktijk te realiseren. Zij doet dit door het organiseren van evenementen, Go 

cafés, cursussen etc.

• De gemeente moet duurzaamheid en de energietransitie in de tuinbouwsector stimuleren. 

Bijvoorbeeld door snelle vergunningverlening voor aqua-re-use, het gebruik van biobrandstoffen, 

het plaatsen van zonnepanelen en de aanleg van aardwarmteprojecten. 

• Het CDA blijft zich volledig inzetten voor ontwikkelingsmogelijkheden aansluitend op het huidige 

Nieuw Amstel, Nieuw Amstel oost. In lijn met de afspraken in het huidige collegeprogramma. De 

concentratie van de glastuinbouw is sinds de start van de nieuwe gemeente Nieuwkoop een 

speerpunt geweest. De sanering van de Noordse buurt is mede door inzet van het CDA goed 

afgerond. De mogelijkheid voor de glastuinbouw om zich in ons gemeente te blijven ontwikkelen is 

ook onderdeel van het ingezette beleid.

• Wij ondersteunen het initiatief van de LTO afdeling Alphen-Nieuwkoop met de Toekomstvisie 

Groene Hart Noord 2030. Het CDA gaat graag met de sector verder in gesprek om de kansen uit 

deze visie te benutten. 

• De maatschappelijke wens om de natte kant van de Paradijsweg transformatiezone te maken 

verplicht de overheid tot een actieve rol om te zoeken naar instrumenten om sanering en 

verplaatsing mogelijk te maken. Dit geldt ook voor initiatieven om solitair gelegen 

glastuinbouwbedrijven te saneren. Voor het CDA is dit de lijn voor de komende raadsperiode.

• Wij zijn positief over de inspanningen van de Greenport Aalsmeer om door regionale 

samenwerking te komen tot versterking van de glastuinbouw, ook in Nieuwkoop.
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5.3 Werkgelegenheid

Nieuwkoop is vooruitstrevend met haar accountmanager als aanjager van duurzame 

werkgelegenheid. Samen met bedrijven moeten we creatief blijven zoeken naar vormen 

van werkgelegenheid, praktische opleiding en de juiste mensen hierbij. De gemeente kan 

bedrijven stimuleren zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen of daarvoor op te 

leiden. De gemeente geeft bij gronduitgifte ruimte en voorrang aan bedrijven met veel 

werkgelegenheid. De overheid helpt bedrijven door ruimte te vinden voor om- en 

bijscholing van (aankomend) personeel, zo dicht mogelijk bij de bedrijven, of via een 

goede vervoersverbinding. 

Onze speerpunten:

• De maandelijkse werkbezoeken van het College blijven plannen. Het geeft een kijkje in de keuken 

van innovatieve en duurzame werkgelegenheid bij onze ondernemers. Door de verslagen hiervan 

openbaar te maken, worden andere gestimuleerd om ook innovatief met werkgelegenheid om te 

gaan.

• Mensen zonder werken stimuleren zelfstandig ondernemer te worden. De gemeente kan de 

opstartkosten vergoeden vanuit het re-integratiebudget, of de bespaarde uitkeringen. Hierbij 

kunnen bestaande ondernemers hun kennis en ervaring delen met de startende ondernemer.

• Innovatieve werkgelegenheid bevorderen door proeftuinen met werklozen en scholieren in nieuwe 

functies. De bespaarde uitkeringskosten kunnen weer worden gebruikt voor verdere scholing.

Werk is belangrijk. Het geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen en erbij horen. Ieder 

mens is waardevol, iedereen heeft eigen unieke talenten en kwaliteiten. Het is aan een 

ieder die naar vermogen in te zetten. Iedereen die mee kan doen, moet meedoen. 

Iedereen is nodig. Voor wie echt niet kan werken, zijn we ruimhartig en sociaal. Voor wie 

niet wil werken, zijn we streng.

Onze speerpunten:

• Inzetten op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een 

vervolg.

• Vereenvoudiging van de regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij 

mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

• Een vrijstelling van sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en 

meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.
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• Er moet meer capaciteit worden vrijgemaakt voor het opsporen en vervolgen van profiteurs en 

fraudeurs. Dan kan bovendien helpen om het onderscheid tussen fraude en administratieve fouten 

bij uitkeringsgerechtigden te kunnen vaststellen. Bij werkelijke fraude moet vaker strafrechtelijke 

vervolging plaatsvinden. Mensen in de bijstand, zonder uitzicht op betaald werk moeten worden 

gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Het verenigingsloket kan hierin bemiddelen.

Woonomstandigheden van arbeidsmigranten is een zaak van de gemeente. Voor 

sommige bedrijfstakken zijn arbeidsmigranten onmisbaar. Het is belangrijk om 

onderscheid te maken tussen arbeiders die hier tijdelijk verblijven en arbeiders die zich 

hier willen vestigen. Voor kort blijvende arbeidskrachten zijn pensions en 

recreatieverblijven geschikt. 

Onze speerpunten:

• Arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen moeten gestimuleerd worden zich in te schrijven als 

inwoner. Zo worden zijn gezien en gestimuleerd om mee te doen in onze samenleving.

• Voor kort blijvende arbeidskrachten zijn pensions en recreatieverblijven geschikt, mits registratie, 

beheer en toegang tot taallessen en dergelijke gegarandeerd zijn.

• De gemeente moet bij woningen van arbeidsmigranten afspraken maken over huishoudregels en 

extern gebouwenbeheer. 

5.4 Omgeving, natuur en recreatie

We willen absoluut met elkaar het unieke karakter van ons landschap in balans behouden 

en benutten. De ligging van Nieuwkoop ten opzichte van toeristische attracties, steden en 

Schiphol, geeft kansen voor verdere ontwikkeling van recreatie. 

Onze speerpunten:

• De Structuurvisie 2040 geeft richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De 

natuurontwikkeling richt zich voornamelijk op De Groene Jonker, Ruygenborg en natuurlijk de 

Nieuwkoopse- en Langeraarse plassen. Met de gebruikersverenigingen van deze plassen wil het 

CDA kijken naar verdere versterking.

• Het Groene Hart staat centraal in onze gemeente. Dit gaat hand in hand met educatie door 

bijvoorbeeld Natuurmonumenten en streekmusea.

• De huidige fiets-, wandel-, vaarroutes verder verbeteren is een aandachtspunt. Dit maakt de 

gemeente nog aantrekkelijker voor toerisme.

• Blijven zoeken naar een privé initiatief om het knooppunt Aarweide verder te ontwikkelen.
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• De stimulering van recreatie kan gecombineerd worden met versterking van de economie, 

kleinschalige mogelijkheden voor overnachting. Sluit aan bij de rust en ruimte die zowel 

stedelingen als buitenlandse gasten zoeken. Weids uitzicht, groen, rust en de ligging dicht bij de 

stad zijn factoren waardoor Nieuwkoop aantrekkelijk is. CDA Nieuwkoop wilt zich hiervoor sterk 

maken.

• Engelstalige PR is een mogelijkheid om de bekendheid van Nieuwkoop te vergroten onder 

buitenlandse bezoekers van de grote steden.

5.5 Duurzaamheid

In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afval recycling en 

energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken 

door goed (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur 

van ons land. Daarnaast wil het CDA vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, 

instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden.

Onze speerpunten:

• Het bouwen van bedrijfspanden of -kassen die op een goed moment weer omgevormd kunnen 

worden naar nieuwe toepassingen of duurzaam afgebroken kunnen worden.

• De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Neem duurzaamheid op in je 

aanbestedingsbeleid, koop groene energie in en plaats zonnepanelen. Wij willen binnen vijf jaar 

het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen en 

sporthallen, verduurzamen.

• Alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam isoleren. Buurt voor buurt en 

straat voor straat. Isolatie van gebouwen is namelijk één van de meest effectieve manieren om de 

uitstoot van CO2 terug te dringen. Daarbij hoort goede voorlichting, immers het succes van isolatie 

hangt samen met gedrag. Je kan een huis goed isoleren, maar als iemand vervolgens de deur laat 

openstaan is het effect weg.

• Voorlichting is een belangrijk punt dat de gemeente moet oppakken. De gemeente kent het beste 

de lokale situatie en kan passende duurzame oplossingen aandragen. Informeer bijvoorbeeld 

mensen die een omgevingsvergunning aanvragen over mogelijkheden.

• De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de 

inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die 

overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het streven moet zijn: voorkomen 

van afval, hergebruik en recycling. Belangrijkst blijft een schone en opgeruimde leefomgeving.

• Zonnepanelen bevorderen en kleine windmolens toestaan.
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• Bodemdaling levert in de slappe klei- en veengronden steeds grotere problemen op. Wij willen dat 

de gemeente hierover kennis opbouwt, zodat ze op grond hiervan pro actief maatregelen kan gaan 

nemen.

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. 'De wereld mooier achterlaten dan dat we haar 

aantreffen', ofwel goed 'rentmeesterschap' vormt de kern van de CDA-visie op 

energietransitie. 

De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtengoed is om vanuit de samenleving zelf - via 

gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van, 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. 

Onze speerpunten:

• Een Energiekansenkaart voor Nieuwkoop opstellen om inzicht te krijgen in de kansen die er zijn op 

het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen.

• Bij nieuwbouwprojecten aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van 

duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen en de nul-op-de-meterwoningen. Bij 

bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, 

etc. energiezuiniger worden gemaakt.

• Het ontstaan van een regionale energiecoöperatie stimuleren, zoals een vereniging voor collectief 

bezit van windmolens. Bij windenergie verdient het de voorkeur dat de omwonenden daar zelf 

profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de 

lokale gemeenschap. Ook wanneer windmolens die met subsidie zijn neergezet na afloop van de 

subsidieperiode met winst worden doorverkocht, vloeit een deel van de opbrengst terug naar de 

samenleving.

• In het omgevingsplan, samen met betrokken partijen waaronder de netbeheerder en 

woningcorporaties, voorwaarden kunnen stellen aan de keuze voor de toekomstige energie 

infrastructuur.

• Actief beleid om particulieren te stimuleren om energie te besparen in bestaande woningen en 

gebouwen. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. CDA wil actief kijken naar ontwikkelingen 

op het gebied van energie uitwisseling zowel particulier als regionaal.
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De gemeente Nieuwkoop krijgt steeds meer taken te vervullen. Soms kan de 

gemeente dit niet alleen aan. Vooral bij ingewikkelde en grensoverschrijdende 

zaken, zoals de jeugdzorg of vragen met betrekking tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Nieuwkoop kiest dan voor samenwerking met andere gemeenten 

omdat het dan goedkoper kan en zij ook een betere kwaliteit kan leveren. Bovendien 

maakt samenwerken sterk en trekt investeerders aan. Maar het uitgangspunt moet 

steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een dure grootschalige en afstandelijke 

organisatie die verzandt in structuurvisies over gemeenschappelijke regelingen. 

CDA Nieuwkoop streeft naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar 

de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de lokale bevolking.

6. Gemeentelijke Organisatie



5. Eerlijke economie



6.1 Samenwerking

De overheid is er voor de burger en niet andersom. Klantgerichtheid en dienstverlening 

horen de leidende gedachten zijn bij de dienstverlening door de gemeentelijke 

organisatie.

Onze speerpunten:

• De regionale economie moet een belangrijk onderdeel moet bij het opstellen van een brede 

omgevingsvisie.

• Samen met ondernemers en het onderwijs een gezamenlijke visie opstellen voor de regionale 

economie.

• Onderwijsinstellingen en andere partijen moeten actief bij het gemeentelijk en regionaal 

samenwerkingsbeleid betrokken worden. 

6.2 Dienstverlening

Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraaggestuurde

houding van de zijde van de gemeente. Dat kan de gemeente op tal van manieren 

invullen: de laatste jaren zien we een overgang van meer traditionele middelen 

(spreekuren van wethouders, sociale raadslieden) richting middelen die zorgen dat de 

gemeente ook daadwerkelijk daar is waar de vragen zijn. CDA Nieuwkoop staat voor een 

overheid die zo dicht mogelijk op de samenleving zit en de samenleving zo veel mogelijk 

ruimte geeft. Het oude principe dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom 

moet weer volop gelden. 

Onze speerpunten:

• Een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken digitaal 

geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te 

hebben met de gemeente.

• Meer op maat gesneden, persoonlijke online dienstverlening die goed, gemakkelijk en snel is.  

• Gerichte aanspreekpunten voor specifieke doelgroepen (ondernemers, verenigingen) waar zij met 

al hun vragen over overheidsdienstverlening terecht kunnen. 

• Een overzichtelijke werkwijze om zorgvuldig met klachten van inwoners om te gaan, zoals een 

klachtencommissie of ombudsman.

• Kostendekkende overheidsdiensten (leges). 

• Dat het gemeentehuis ook een ‘huis van de gemeente’ is. Er zijn mogelijkheden voor openbare 

ontmoetingen die het aantrekkelijk maken voor mensen om elkaar te treffen, te praten en ideeën 

uit te wisselen. 
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6.3 Gezonde gemeentefinanciën

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk 

en overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van 

ons allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de 

Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In 

beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de 

gemeente. CDA Nieuwkoop heeft de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met 

de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van 

het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 
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7. Speerpunten per kern

Elke Nieuwkoper woont en leeft met veel plezier in de eigen kern. Toch blijft er altijd 

wat te wensen of te verbeteren. Veel van de wensen die CDA Nieuwkoop heeft 

komen in alle kernen terug, zoals 

• Het bouwen van voldoende woningen voor starters of juist voor senioren..

• Verbeteren van de verkeersveiligheid bij scholen.

• Het stimuleren van burgerinitiatieven, het tegengaan van overlast.

• Betrekken van burgers bij het onderhoud van openbaar groen zaken. 

• Meewerken aan een oplossing voor het verdwijnen van geldautomaten in 

diverse kernen

Voor al onze kernen en buitengebieden geldt ook 

• Dat meer vliegtuiglawaai voorkomen moet worden.

• Dat er snel en betaalbaar internet toegang via glasvezel of kabel moet komen.

In dit hoofdstuk is ervoor gekozen om de specifieke aandachtspunten per kern te 

benoemen.





7.1 Nieuwkoop

• Het CDA wil een nieuw detailhandelsplan, gericht op duurzame economische 

activiteiten in het centrum van Nieuwkoop en het bevorderen van toerisme, en 

gebaseerd op een deugdelijk koopstroomonderzoek en een behoefteanalyse met 

aandacht voor de ambulante handel.

• Versterking van de winkelfunctie van het centrum rondom het Reghthuysplein

betekent niet automatisch verplaatsing van het winkelcentrum Kennedyplein. Een 

tweede locatie met een sterke supermarkt kan juist bijdragen aan een gezonde 

concurrentie en gevarieerd aanbod voor dagelijkse boodschappen.

• Wel wil het CDA winkeluitbreiding buiten het centrum tegengaan, om een gevarieerd 

aanbod in een compact en aantrekkelijk centrum te borgen.   

• De versterking van de winkelfunctie vraagt om actieve regie van de gemeente en 

doortastend overleg met de betrokken vastgoedeigenaren, onder meer voor het 

realiseren van het gewenste vastgoed en de bijbehorende infrastructuur, ook t.b.v. 

een efficiënte en veilige logistiek rondom bevoorrading.

• Het centrum van Nieuwkoop vraagt hierbij om een vernieuwende verbinding van 

detailhandel, horeca, kunst en cultuur. 

• Voetgangers krijgen in en rondom het Reghthuysplein het primaat.

• De “oude Ashram locatie” aan de Lindelaan moet bestemd worden voor woningen 

voor senioren. Een variatie van woningen in de trant van sociale- en vrije sector 

huurwoningen en koopwoningen voor ouderen is zeer gewenst.

• Het CDA zet in op een trimbaan bij het Meijepad.

• Op korte termijn een nieuwe bestemming voor het Koetshuis

7.2 Noorden, Noordse Buurt en Noordse Dorp

• Realisatie van het uitbreidingsplan Driekoppenland en extra ontsluiting van de 

dorpskern.

• Sociale (huur)woningbouw zodat jongeren/starters in het dorp kunnen blijven 

wonen. 
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• Herontwikkelen van de dorpskern vanuit het oogpunt toekomstbestendigheid en 

verkeersveiligheid en recreatie.

• Herinrichting Voorwegzone biedt gelegenheid wat te doen aan verkeersveiligheid in 

dit gebied en aantrekkelijker te worden voor natuur en recreatie. 

• Verdere ontwikkeling van de Noordse Buurt

7.3 Woerdense Verlaat en de Meije

• Verbeteren van het dorpsgezicht van het Woerdense Verlaat. Met name het pand 

van Oudenallen raakt steeds meer vervallen.

• Ontwikkelen van meer parkeergelegenheid voor recreanten.

• Betaalbare aanleg van glasvezel.

• Verbetering van aanrijtijden van ambulances

• Ontwikkelen van een zwemplek voor jeugd

• Betere invulling van het openbaar vervoer in Woerdense Verlaat

• Woerdense Verlaat is een toeristisch knooppunt. Er moet aandacht komen voor 

voldoende parkeerplekken, een botenhelling, glasbakken en een betere afstemming 

van de openingstijden van bruggen en sluizen.

• In de Meije moeten boeren kunnen blijven boeren, in harmonie met de natuur.

• De afspraken die gemaakt zijn tussen organisaties van buren en natuur moeten 

gerespecteerd worden.

• Het Veenweide-innovatiecentrum, dat fysiek in Woerden ligt, moet vooral blijven.

• Verbeteren van de verkeersveiligheid in de Meije.
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7.4 Ter Aar en Korteraar

• In het kader van verkeer en mobiliteit moet er aandacht zijn voor de 

verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming (bijv. Vosholstraat, Zwanenlaan) en 

parkeerproblemen in diverse woonwijken.

• De Westkanaalweg, in het bijzonder het traject Aardamsebrug tot Bovenland (H. van 

Beijerenstraat), heeft een veilige plaats nodig voor de zwakste deelnemers in het 

verkeer, namelijk een fietspad.

• Het CDA wil met aanwonenden, gebruikers en deskundigen een serieuze studie 

naar de mogelijkheden voor een (semi) vrij liggend fietspad langs deze weg.

• Het Argonnepark toegankelijk maken voor senioren en mensen met een beperkte 

mobiliteit (rolstoel en rollator)

• Duurzame ontwikkeling van de nieuwe sporthal en IKC.

• Verbeteren Openbaar Vervoer, zodat Korteraar ook aangesloten wordt op de 

verbinding Alphen aan den Rijn / Leiden.

• Goed beleid opstellen voor de detailhandel en horeca. Nu er besluiten zijn genomen 

over verplaatsing van de Vlinder kan een centrumvisie ontwikkeld worden

7.5 Langeraar en Papenveer

• Gefaseerd ontwikkelen van Langeraar Noord West

• Ontwikkelen van DamStaete.

• Ontwikkelen van kleinere koopwoningen voor ouderen, zodat deze kunnen 

doorstromen vanuit de ruime ééngezinswoningen waarin ze nu wonen.

• Aantrekkelijker maken van huidige wandel- en fietspaden.

• Aandacht voor de verkeers(on)veiligheid bij de Papenveerse Brug.

• Snelheidsremmer rondom de fietsbrug in Papenveer
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• Aandacht voor parkeerproblemen in de nieuwbouw van Langeraar.

• Langeraar weer als dorpsaanduiding met eigen Postcode  (BAG administratie).

• De maatschappelijke wens om de natte kant van de Paradijsweg transformatiezone 

te maken. Verplicht de overheid een actieve rol om te zoeken naar instrumenten om 

sanering en verplaatsing mogelijk te maken. Dit geldt ook voor initiatieven om 

solitair gelegen glastuinbouwbedrijven te saneren. Voor het CDA is dit de lijn voor 

de komende raadsperiode.

• Verbeteren waterkwaliteit van de Langeraarse plassen.

• Trimbaan bij het Landlustpad.

7.6 Nieuwveen

• Senioren en mensen met een handicap of beperking zullen zo lang mogelijk 

zelfstandig moeten kunnen blijven wonen zodat ze de regie in eigen hand houden. 

De gemeente moet inzetten op voldoende, levensloopbestendige en betaalbare 

woonruimte voor deze groepen mensen. Het terrein aan de A.H. Kooistrastraat in 

Nieuwveen zou uitstekend hiervoor geschikt zijn.

• Meer woningbouw voor senioren, jongeren en mensen met een klein inkomen (huur 

en koop) in de buurt van voorzieningen.

• Openbaar vervoer behouden en verbeteren.

• Aantrekkelijker maken van fiets- en wandelpaden.

7.7 Zevenhoven en Noordeinde

• Kleine woningbouwuitbreiding ten zuiden van het Noordeinde.

• Sporthal behouden of herinrichten.

• Het ondersteunen van de dorpsraad die in oprichting is.

• Ontwikkelen van een IKC in de kern Zevenhoven.

• Goede bestemming voor het vrij komende terrein van de school in Noordeinde.
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7.8 Vrouwenakker

• Betaalbare aanleg van glasvezel.

• Aandacht voor de verkeersveiligheid bij de Vrouwenakkerse brug.

• Aanpak van de herstructurering en sanering van de glastuinbouw om verpaupering 

zoveel mogelijk tegen te gaan.
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