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1. IEDER MENS TELT
Wij gaan voor een inclusieve gemeente,
waarin ieder mens telt. Dit betekent dat
mensen met een beperking volwaardig
mee kunnen doen, jeugd die dat nodig
heeft goede jeugdhulp krijgt en dat de
gemeente inspeelt op vergrijzing en
dementie. Ook verdienen mensen met
lagere inkomens bijzondere aandacht,
onder meer door het doorontwikkelen
van de Aalsmeerpas.

4. HINDER VAN SCHIPHOL VERMINDEREN
Schiphol moet niet groeien maar slim
krimpen, zodat welvaart en welzijn hand
in hand gaan. Het sluiten van de Aalsmeerbaan past daarbij. Nachtvluchten over
woningen in Aalsmeer en Kudelstaart
moeten verboden worden.

2. EENZAAMHEID TEGENGAAN
Het CDA wil dat eenzaamheidsbestrijding
een speerpunt wordt in het zorg- en
welzijnsbeleid. Denk aan het bezoeken
van kwetsbare groepen, het signaleren
van eenzaamheid en het op weg helpen
van inwoners naar activiteiten. Dit zijn
activiteiten die de gemeente organiseert,
maar ook die door stichtingen, verenigingen
en vrijwilligers worden georganiseerd en
waar de gemeente bij helpt.

6. DUURZAME WONINGISOLATIE
De gemeente moet inwoners ondersteunen
bij het betaalbaar verduurzamen van
woningen. In de komende vier jaar moet
vooral ingezet worden op een goed
isolatieprogramma voor woningen.

3. MEER WONINGEN REALISEREN
Ook in Aalsmeer en Kudelstaart is een
groot tekort aan woningen, in het bijzonder
betaalbare woningen voor jongeren en
ouderen. De vijf grote nieuwbouwprojecten
moeten voortvarend worden gerealiseerd
in overeenstemming met onze sociale
woonagenda. Daarnaast moeten creatieve
oplossingen gerealiseerd worden, zoals
tijdelijke woningen en transformatie van
kantoorpanden in gebieden met bouw
beperkingen vanuit Schiphol.

5. ONDERSTEUNEN VAN ONZE BEDRIJVEN
We blijven onze bedrijven en hun
activiteiten volop ondersteunen.

7. GOEDE VOORZIENINGEN IN
ALLE WIJKEN
Al onze wijken verdienen goede voor
zieningen. Zo is in Aalsmeer-Oost behoefte
aan een wijksteunpunt en meer speelvoorzieningen zoals trapveldjes. In Kudelstaart
gaat het om bijvoorbeeld een investering
in de loswal en een tweede supermarkt.
8. ONTMOETING EN BEWEGEN
IN DE BUITENRUIMTE
Het CDA staat voor een mooie groene
buitenruimte die bevordert dat mensen
elkaar ontmoeten en buiten bewegen.
Dit geldt zowel voor de grotere voorzieningen,
zoals het Waterfront, Jac. Stammespark en
VVA terrein, als kleine voorzieningen in de
wijken, zoals goede en uitdagende speel
plaatsen. Ook steunen wij verenigingen
die evenementen willen organiseren,
onder andere door het oprichten van
een evenementenfonds.
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ONZE KERNWAARDEN:

KERNWAARDEN
Het CDA Aalsmeer-Kudelstaart is een lokale
politieke partij, decennia lang geworteld in de
Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving.
Onze leden zijn betrokken burgers, ondernemers
en vakmensen die hart hebben voor onze
gemeenschap. Wij zijn verbonden met de
landelijke politiek waar het gaat om de CDAkernwaarden gespreide verantwoordelijkheid,
solidariteit, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. Wij geven deze kernwaarden

1. Gespreide verantwoordelijkheid
Voor het CDA begint politiek met de
erkenning van maatschappelijk initiatief.
Mensen, buurten, sportclubs, scholen,
kerken, moskeeën, zorginstellingen,
bedrijven: ze leveren allemaal een unieke
bijdrage aan de samenleving. De overheid
geeft al die mensen en organisaties het
vertrouwen om te doen waar ze goed in
zijn. En de burger geeft de overheid het
vertrouwen om te doen wat zij moet doen.
Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft
volgens regels en wetten te gebeuren.
Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel
goed hoe dingen geregeld moeten worden.
De gemeente stelt zich dienstbaar op.
2. Solidariteit
Het CDA zet in op de betrokkenheid van
burgers om de onderlinge verbondenheid
te versterken. Betrokkenheid tussen
generaties en tussen arm en rijk. We leven
niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas
mens door met elkaar te leven. De overheid
zorgt voor de basis van sociale zekerheid:
voor iedereen is er gezondheidszorg,
onderwijs en inkomen. Het individu mag
daarbij niet uit het oog worden verloren.
Het CDA vindt onderlinge verbondenheid
en solidariteit tussen mensen belangrijk.

3. Publieke gerechtigheid
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als
onmisbare voorwaarde voor de bescherming
van menselijke waardigheid. 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, ze moet rechtvaardig zijn.
4. Rentmeesterschap
Vanuit een besef van verbondenheid
tussen de generaties voelt het CDA zich
geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.
We hebben de natuur en de cultuur geërfd
van onze (voor)ouders en te leen van de
mensen die na ons komen. Dat vraagt dat
we verder kijken dan ons eigen belang en
onze eigen tijd hier op aarde, ook op
financieel gebied. Beheren en beheersen
zijn met het oog op de toekomst niet
voldoende. Om een betere samenleving
achter te laten is visie, creativiteit en
innovatie nodig.

vorm in onze mooie gemeente.
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DIT VERKIEZINGSPROGRAMMA
BEHANDELT DE VOLGENDE ZES
THEMA’S:
•
•
•
•
•
•

Samen leven
Onderwijs sport en cultuur
Economie en duurzaamheid
Bouwen en wonen
Groen, water en wegen
Lokaal bestuur en veiligheid

Bart Kabout

Thirsa van der Meer

Marlon van
Diemen-Kreeft

Eppo Buskermolen

Caroline van
de Meijde

Paul van Soelen
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Wij hebben gekozen voor de opzet van
thema’s zoals deze ook in de gemeentelijke
begroting behandeld worden. Deze thema’s
werken wij uit op basis van onze kernwaarden.
Wij gaan tijdens de verkiezingscampagne,
maar ook daarna, graag het gesprek aan
met alle inwoners. Wij bouwen verder op
het thema van de vorige verkiezingen.
Dat thema was goed, past bij onze afdeling
en gaan we nog versterken. Daarom gaan
we weer voor CDA Aalsmeer-Kudelstaart:
#AltijdDichtbij

Dirk van Willegen

Gerard Winkels

Peter van
den Nouland

Ankie
Harte-Fokker

Bernt Adema

Justin van Vliet

SAMEN LEVEN
Het CDA kiest voor een samenleving
waarin we met elkaar verantwoordelijkheid
dragen voor elkaar. Het gezin – in welke
samenstelling dan ook – is de hoeksteen
van de samenleving. Vanuit het gezin
kunnen de cirkels van aandacht en zorg
steeds wijder getrokken worden. We dragen
samen de verantwoordelijkheid voor
een rechtvaardige samenleving waarin
iedereen meedoet, ieder mens telt en
zich gezien voelt. Het tegengaan van
eenzaamheid is een speerpunt voor het CDA.
De CDA motie babbelbankjes is eind 2020
aangenomen om mensen een praatje te
laten maken met elkaar. Een ‘babbelbank’
is het ideale middel om mensen elkaar te
laten ontmoeten. Ook bezoeken wij
regelmatig ouderen en brengen bloemen
langs om hen aandacht te geven. Daarmee
hopen wij alle inwoners te inspireren om
naar elkaar om te zien.
We zetten in op de eigen kracht van
het gezin en haar sociale netwerk als dit
redelijkerwijs mogelijk is. In het verleden
was hulp voor gezinsproblemen vaak
niet goed georganiseerd. Daarom is een
integrale aanpak ingezet waarbij we
werken we aan één plan voor het gezin.
Hierbij vindt de coördinatie plaatsvindt
door één regisseur voor het hele gezin,
met aandacht voor juridische problemen,
relationele problemen, ouderschaps
problemen, veiligheid en schulden
problematiek, maar ook de potentiële
kansen. We kijken eerst naar het belang
van de kinderen, zonder het gezin als
geheel uit het oog te verliezen. Deze

integrale aanpak is effectiever en bespaart
ongemak zowel voor het gezin als voor de
gemeente en moet daarom wat het CDA
betreft worden voortgezet.
In de Jeugdhulp zet het CDA in op
preventieve en vroegtijdige signalering
en doorverwijzing. Wel moet in de gaten
gehouden worden dat de gemeente geen
zaken overneemt die onder de gewone
opvoeding vallen. Het is belangrijk dat de
gemeente goed blijft samenwerken met
het (speciaal) onderwijs, jeugdzorgaan
bieders, huisartsen en andere betrokkenen.
De jeugdhulpverleners van de gemeente
die aanwezig zijn op scholen en de
praktijkondersteuner jeugd-ggz vanuit
de gemeente bij de huisartsen zijn goede
voorbeelden hiervan en deze moeten
worden voortgezet.
De veiligheid van gezinnen is altijd
topprioriteit. Het CDA is positief over de
nieuwe werkwijze van onze gemeente,
waarin in een vroeg stadium al nauwer
wordt samengewerkt tussen de gemeente
en het gezin, jeugdbescherming, Veilig Thuis
en de Raad voor de Kinderbescherming.
Hierdoor worden onveilige situaties
eerder gesignaleerd en wordt passende
begeleiding gegeven.
Mensen met een beperking moeten
volledig mee kunnen doen in de samen
leving. We zoeken samen met hen hoe
dit mogelijk is, bijvoorbeeld op het gebied
van opleiding, vrije tijds- en dagbesteding,
werk, vervoer, welzijn en wonen. We voeren
het VN-verdrag Handicap zoveel mogelijk uit
en stellen samen met ervaringsdeskundigen
een Lokale Inclusie Agenda op.
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Kerken en overheden hebben verschillende
verantwoordelijkheden, maar zij hebben
ten minste één ding gemeen: zij dienen
dezelfde mensen. Kerken voeren al veel
langer “keukentafelgesprekken” dan
gemeenten. Bij de ontwikkeling van sociaal
beleid is het dan ook belangrijk de kennis
van kerkelijk werkers over armoede,
gezinsproblematiek, éénzaamheid,
verslavingen etc. te benutten.
Eenzaamheid is een groot probleem in
onze samenleving en komt in alle leeftijdscategorieën voor. Niet alleen onze ouderen
zijn een kwetsbare groep, ook onder
jongeren kunnen lijden onder eenzaamheid.
Het CDA wil dat eenzaamheidsbestrijding
een speerpunt wordt in het zorg- en
welzijnsbeleid. Dit kan door het bezoeken
van kwetsbare groepen en vrijwilligers,
door inwoners op weg te helpen naar
activiteiten en door tijdig te signaleren
wanneer eenzaamheid zorgwekkende
vormen aanneemt.
Wijksteunpunten nemen een belangrijke
plaats in als ontmoetingsplek. In samenspraak met zorginstellingen en beheerders
moet gekeken worden naar een gezonde
financiering. Het CDA wil dat in AalsmeerOost een wijksteunpunt gerealiseerd wordt
in de nieuw te bouwen wijk Oosteinde
driehoek. Ook kan gedacht worden aan
een gemeenschappelijke ruimte in
appartementencomplexen voor ontmoeting
en gezamenlijke activiteiten.
De vergrijzing van de bevolking dwingt
de gemeente na te denken over haar
zorgbeleid. Ook het aantal mensen met
dementie zal naar verwachting fors stijgen.
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De Taskforce Wonen, Zorg en Welzijn
waarin gemeente en zorginstellingen
samen werken aan een lange termijnvisie
op het gebied van zorg en wonen voor de
komende 20 jaar, wordt door het CDA
ondersteund. Ook vinden wij het belangrijk
dat de gemeente senioren blijft betrekken
bij het opstellen van beleid en dat zij
zorgt voor goede voorzieningen zoals
dagbesteding en bijles in digitale vaardigheden, waarbij de kennis en activiteiten
van seniorenorganisaties benut worden.
Mantelzorgers hebben het meestal zwaar.
Het CDA wil dat de mogelijkheid om af en
toe op adem te komen door middel van
respijtzorg wordt vergroot en dat de aanvraag
daarvan veréénvoudigd wordt. Het CDA
vindt dat mantelzorgers beter bereikt
moeten worden met het ondersteuningsaanbod en dat er een mantelzorgkaart
moet komen welke goed aansluit op de
wens van mantelzorgers en huisartsen.
‘Mantelzorg en Meer’ heeft hierin een
prominente rol.
Het CDA vindt werk de beste vorm van
sociale zekerheid. Het biedt mensen een
eigen inkomen, sociale contacten en de
mogelijkheid zich te ontplooien. Indien
mensen door hun lichamelijke of fysieke
beperking gehinderd worden in het
vinden van werk dient voor hen passende
arbeid te worden gezocht.
Armoede is niet alleen een financieel
probleem, maar ook een zaak van niet
kunnen meedoen in de samenleving.
Een integrale aanpak met zorg en welzijn
is van belang, met bijzondere aandacht
voor kinderen in een gezin met een

minimuminkomen. De bijdrage van de
gemeente aan het Jeugd sport- en
cultuurfonds moet wat het CDA betreft
worden voortgezet en goed onder de
aandacht gebracht worden van de
doelgroep en hun omgeving. De Aalsmeerpas moet worden doorontwikkeld, zodat
meer inwoners er gebruik van kunnen maken
en meer ondernemers en gesubsidieerde
instellingen zoals de bibliotheek en het
zwembad aan kunnen sluiten met acties
en aanbiedingen.

wordt het zogenaamde NT2 aanbod
verstrekt en voor volwassen wordt steun
geboden via organisaties zoals Participe.

Mensen die door schulden niet meer in
staat zijn om aan hun verplichtingen te
voldoen, worden geholpen door de
gemeente. Daar er veel schroom is om bij
de gemeente voor hulp aan te kloppen
wordt er samengewerkt met initiatieven
zoals Thuisadministratie van Humanitas,
Stichting Urgente Noden en Stichting
Anders Amstelland. Snelle hulp voorkomt
het oplopen van schulden door incassokosten die soms het tienvoudige bedragen
van de oorspronkelijke schuld. Het CDA
heeft oog voor dit probleem en brengt het
onder de aandacht, zodat onnodig leed
wordt voorkomen.

De kinderburgemeester en de kinderraad
zijn een belangrijke vertegenwoordiging
voor de jeugd in Aalsmeer. Wij vinden
het waardevol om hen een stem te geven.
Aan de hand van thema’s geven ze advies
over allerlei zaken die voor hen belangrijk
zijn en maken ze kennis met hoe een
democratie werkt. Net zoals het CDA in
het verleden de kinderburgemeester
in het leven geroepen heeft, willen wij nu
het initiatief nemen om een lintje voor de
jeugd in te stellen. Kinderen en jongeren
tot en met 20 jaar die zich inzetten voor
de samenleving en van betekenis zijn voor
de gemeente of een bijzondere prestatie
leveren, kunnen worden voorgedragen
voor een gemeentelijke onderscheiding.

In de nieuwe wet inburgering krijgt de
gemeente een belangrijke rol; nieuwkomers
moeten snel mee kunnen doen aan de
samenleving. We streven ernaar dat
iedereen een passende baan heeft of een
opleiding volgt. We bevorderen het leren
van de Nederlandse taal zodat iedereen
volwaardig deel kan nemen aan de
Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving,
zeker als zij hier voor lange tijd willen
blijven. Voor kinderen blijft de gemeente
de Taalklas ondersteunen, voor jongeren

Er is relatief veel laaggeletterdheid in
Aalsmeer. Dit is een probleem dat zich
in jaren heeft opgebouwd en waarbij het
moeilijk is om met laaggeletterden in
contact te komen. Het CDA wil samen
met het onderwijs initiatieven ontplooien
waarbij deze groep alsnog de nodige
vaardigheden krijgt.
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ONDERWIJS, SPORT EN CULTUUR
Verenigingen en vrijwilligers zijn essentieel
voor de levendigheid en saamhorigheid
in onze gemeente. Scholen en kinder
opvangorganisaties hebben een belangrijke
rol in de vorming van onze kinderen.
Het CDA wil dat deze partijen waardering
en ondersteuning ontvangen van de
gemeente.
Het CDA biedt het onderwijs de ruimte
om haar belangrijke rol voor onze kinderen
zelf in te vullen. Waar nodig ondersteunen
we de scholen en werken we samen zoals
in de jeugdzorg. De gemeente zorgt met
de scholen voor goede schoolgebouwen
en –pleinen. De Triade in de Hornmeer is
hiervan het meest recente en prachtige
voorbeeld. In de nieuw te bouwen wijk
Oosteindedriehoek moet een nieuw
integraal kindcentrum gebouwd worden
met een school, kinderopvang en sport
ruimte. De school zal (bijna) energieneutraal
gebouwd worden en heeft voldoende
ventilatie. Het CDA vindt het van belang
dat ook een ruimte wordt gebouwd voor
maatschappelijke voorzieningen en
bewoners en dat de sportruimte gebruikt
kan worden door zowel scholen als
sportverenigingen.
Aalsmeer beschikt over mooie sportvoor
zieningen. Het CDA heeft zich vele jaren
ingezet voor een ruim en goed aanbod van
sporthallen, sportvelden en het zwembad.
Wij zijn trots op dit prachtige aanbod en
willen dit graag behouden. We blijven ook
aandacht houden voor toegankelijkheid
voor mensen met een beperking en voor
een goede en veilige bereikbaarheid.
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Waar mogelijk bevorderen we multi
functioneel gebruik van ruimtes door
scholen, verenigingen en bewoners.
Sportverenigingen kunnen altijd op
warme belangstelling rekenen van het
CDA. Deze vrijwilligers bieden de leden in
alle leeftijden iedere week plezier, gezondheid en aandacht. Tijdens de coronamaatregelen heeft de gemeente met steun van
het CDA aan verenigingen de helpende hand
geboden via het noodfonds. Als verenigingen
opnieuw in problemen komen, wil het
CDA hen blijven helpen via onder meer
het Sportakkoord en het NPO (nationaal
programma onderwijs).
We zien graag op meerdere plekken in
de gemeente buitensport faciliteiten.
De gemeente heeft met steun van het
CDA recent al mooie voorzieningen
gerealiseerd, zoals bij het zwembad in de
Hornmeer, bij het sportpark in Kudelstaart,
in het nieuwe Jac. Stammespark en bij het
Waterfront. Op deze eerste drie locaties is
met steun van het CDA ook een JOP
(jongerenontmoetingsplek) gemaakt door
de gemeente. Dit bevordert sociale
ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren
en doordat de JOP’s bij sportfaciliteiten
liggen, stimuleert dit jongeren om meteen
ook met elkaar te gaan sporten.
Tegenwoordig wordt er veel digitaal
gespeeld, maar het CDA vindt dat kinderen
ook gestimuleerd moeten worden om
buiten te spelen. Aalsmeer beschikt over
mooie speelplaatsen, maar sommige
hebben onderhoud nodig of moeten
avontuurlijker en uitdagender gemaakt
worden. Op verzoek van het CDA is de

begroting opgehoogd om een aantal
verouderde speelplaatsen op te knappen.
Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar
de wijk waarin de speelplaats staat en naar
welke leeftijden er in de buurt wonen.
Hang- en speelplekken zijn nodig voor de
jeugd die op de middelbare school zitten
om samen te komen en te ontspannen.
Ook zal het CDA pleiten voor een trapveld
in Aalsmeer Oost dat door de jongeren
kan worden gebruikt om te spelen.
De cultuursector is hard geraakt tijdens de
coronamaatregelen. De lessen, repetities
en bijeenkomsten dragen bij tot het
gemeenschapsgevoel en het verminderen
van eenzaamheid. Het uitschrijven van
opdrachten en prijsvragen voor de realisatie
van kunstwerken aan lokale kunstenaars
biedt een goede mogelijkheid om hen te
ondersteunen en te laten bloeien.
Het CDA is voorstander van cultuur in
het straatbeeld zoals kunstkasten en
gedenkstenen. Bewoners worden betrokken
bij het bedenken van straatnamen, waarbij
in het bijzonder aandacht wordt besteed
aan Aalsmeerders en Kudelstaarters die
in het (recente) verleden een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan onze
gemeenschap. Het CDA heeft hier de
afgelopen raadsperiode een motie over
ingediend, welke is aangenomen en
(onder meer) uitgevoerd zal worden in
de nieuwbouwwijk Westeinderhage.
Ook dit is waardevol voor cultuurbehoud.
Wij vinden het belangrijk dat iedere
inwoner zich kan ontwikkelen via muziek,
toneel of andere culturele vorming en
toegang heeft tot plekken waar kunst en

cultuur tot leven komen. Daarom is
het belangrijk dat er laagdrempelige
voorzieningen zijn voor de beoefening van
(amateur)kunst en dat deze voorzieningen
financieel worden ondersteund door de
gemeente. Het Jeugdfonds Sport en
Cultuur heeft hierin een belangrijke rol,
net zoals het aanbod van het Cultuurpunt.
Het CDA is voor het behoud van ons
cultureel erfgoed. In dat kader hebben
wij het bestemmingsplan voor het Fort
Kudelstaart ondersteund, zodat dit mooie
erfgoed behouden kan blijven en beter
toegankelijk wordt gemaakt.
Het CDA is trots op de culturele
instellingen in onze gemeente zoals
Bacchus, de Historische Tuin, het Oude
Raadhuis, de Watertoren, het Flower Art
museum en het nieuw te maken museum
in het Fort Kudelstaart. Het CDA wil dit
behouden en stimuleren.

ECONOMIE EN DUURZAAMHEID
Het CDA is van mening dat een economisch
gezonde gemeente als Aalsmeer samen
met de Aalsmeerse ondernemers moet
optrekken in bijvoorbeeld het verduurzamen
van bedrijfspanden. Het CDA wil dat de
gemeente Aalsmeer actief ondernemers
ondersteunt bij de vraagstukken rondom
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
We willen een vitale en levendige gemeente
zijn. Dat betekent voor onze gemeente dat
we vooral in willen zetten op meer werkgelegenheid. Wat het CDA betreft staat
zoveel mogelijk ruimte voor ondernemers
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in ons economisch beleid centraal.
Een goede samenwerking tussen gemeente
en ondernemers is van essentieel belang.
De gemeente Aalsmeer is met de bloemenveiling Royal Flora Holland en aanverwante
bedrijven het centrum van de Greenport
Aalsmeer. De sierteelt blijft een belangrijke
pijler voor Aalsmeer, maar niet de enige.
Schiphol, de scheepsbouw, (groot)handel
en logistiek, recreatie en toerisme zijn
kansrijke sectoren die van groot belang
zijn voor de werkgelegenheid in Aalsmeer
en de regio. Voor economische groei zijn
naamsbekendheid, goede infrastructuur,
een faciliterende overheid en een sterk
MKB nodig.
Het CDA is blij met de vier winkelcentra in
onze gemeente en de actieve winkeliersverenigingen. Goede parkeervoorzieningen
en bereikbaarheid met de fiets en auto zijn
hierbij noodzakelijk. Het CDA ziet graag
een tweede supermarkt in Kudelstaart.
Het startersinitiatief Zaai Aalsmeer wordt
door het CDA al jaren ondersteund en
gestimuleerd. Startende ondernemers
kunnen hier worden begeleid om succesvol
door te kunnen groeien.
Aalsmeer is een watersportgemeente met
vele mogelijkheden. Met de Westeinderplassen heeft de gemeente Aalsmeer het
grootste en het mooiste binnenwater van
Nederland binnen haar gemeentegrenzen.
Via Visit Aalsmeer wordt onze gemeente
gepromoot bij toeristen.
Ook voor de inwoners zonder boot zijn er
mogelijkheden om te kunnen recreëren.
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Het Waterfront is daar een goed voorbeeld
van. Ook andere initiatieven vanuit het
bedrijfsleven, waaronder het Fort Kudelstaart, zal het CDA blijven steunen.
Het CDA ziet ontwikkelingskansen voor
toeristische, economische en maatschappelijke impulsen, geënt op trekkers als de
Historische Tuin, FloriWorld en de bloemenveiling, het Flower Art Museum en de
fietsbloemenroute vanuit Amsterdam naar
Aalsmeer en vice versa.
Het CDA is van mening dat arbeids
migranten goed en veilig gehuisvest
moeten worden. Zij spelen een cruciale
rol voor vele bedrijven in onze gemeente.
Het CDA pleit voor goede regels rondom
vestiging van arbeidsmigrantenlogies, in
het belang van de leefbaarheid voor zowel
de arbeidsmigranten als de omwonenden.
Hierover moeten goede afspraken worden
gemaakt met de betrokken bedrijven en
organisaties. Waar nodig dienen de regels
gehandhaafd te worden.
Het CDA pleit voor een duurzame
arbeidsmarkt die zich kenmerkt door goed
en nabij (vak)onderwijs waar het leren van
vaardigheden hoog in het vaandel staat.
Het CDA is voor een goede samenwerking
tussen bedrijven en onderwijs en wil het
Techniekpact voortzetten, waarmee
kinderen al vroeg in contact worden
gebracht met techniek en gestimuleerd
worden tot een loopbaan in de techniek.
Op het gebied van duurzaamheid
onderschrijft het CDA de eerste ideeën
van de Regionale Energie Strategie, dit
past bij onze visie op rentmeesterschap.
Een strategie die ervoor zorgt dat de

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
uiterlijk in 2050 wordt vervangen door
onder meer zon- en windenergie.
Het CDA geeft prioriteit aan het plaatsen
van zonnepanelen op daken van huizen
en bedrijven. Er worden geen zogenaamde
zonneweides ingericht.
Deze ontwikkeling moet worden vooraf
gegaan door een intensieve aanpak om
alle woningen in Aalsmeer goed te isoleren.
De gemeente zal bewoners en ondernemers
helpen in de energietransitie door
goede communicatie, het bieden van
ondersteuning en door te faciliteren.
In het kader van publieke gerechtigheid
zal het CDA steeds de betaalbaarheid
van de nieuwe energie ontwikkelingen
als belangrijk aspect mee laten wegen.
Het CDA is voor een verduurzamings
opgave die betaalbaar en behapbaar
is voor inwoners.
Het CDA sluit aan bij initiatieven van
bewoners, instellingen en ondernemers en
wil hen de ruimte bieden om duurzaam
te ontwikkelen en zo de klimaatdoelen te
halen. De gemeente Aalsmeer, daartoe
aangespoord door het CDA, zal het goede
voorbeeld geven bij gemeentelijke
bouwactiviteiten door het maatschappelijk
vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren,
zwembaden, scholen en sporthallen,
te verduurzamen.
Als het gaat om afvalinzameling wil het
CDA dat de kosten zo laag mogelijk zijn
en dat de servicegraad van het ophalen
hoog is, dit zorgt ook voor vermindering
van zwerfaval. Gebruiksgemak was, naast

betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt voor het CDA om te kiezen voor het
afvalsysteem dat in 2022 wordt ingevoerd.
Het CDA voorziet dat de techniek van
nascheiding voortschrijdt en dat de
gemeente Aalsmeer op termijn voldoet
aan de VANG-doelstelling. Het CDA
onderschrijft het behalen van deze
doelstelling.
Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk
recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft, wordt bij voorkeur
gebruikt om energie op te wekken.
Het streven is: het voorkomen van afval,
hergebruik, recycling en energie.
Schiphol levert Aalsmeer welvaart,
maar ook overlast op. Het CDA wil de juiste
balans tussen deze twee. We staan pal
voor zowel de leefbaarheid als werk
gelegenheid. Het CDA heeft het onderzoek
naar de economische waarde van Schiphol
in deze regio (MKBA) gesteund en komt
sterk op voor de belangen van Aalsmeerse
en Kudelstaartse inwoners, zowel lokaal als
in Den Haag. Zeker gezien het feit dat juist
bij een krimp van het aantal vliegbewegingen
de regio volgens dit onderzoek met een
welvaartswinst te maken krijgt.
Het CDA zet in op een reductie van het
aantal vluchten. Alleen minder vluchten
levert Aalsmeer echte hinderbeperking op.
Sluiting van de Aalsmeerbaan is de
ultieme wens van het CDA. Het CDA ziet in
dat geval kansen voor vele woningbouwprojecten.
Het CDA strijdt door voor een totaal verbod
van vliegen in de nacht boven de hele
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gemeente Aalsmeer. Dat betekent geen
nachtvluchten op de Aalsmeerbaan en
Zwanenburgbaan in zuidelijke richting en
geen gebruik van de vaste bochtstraal van
de Kaagbaan ’s nachts die vliegtuigen over
de Uiterweg en Kudelstaart stuurt. Verder
pleiten we ervoor dat korte vluchten (tot
750 km) zo snel mogelijk naar snelletreinverbindingen worden overgezet.

BOUWEN EN WONEN
Bij de ruimtelijke ontwikkeling van
onze gemeente, zoals woningbouw en
bedrijventerreinen, gaat het CDA uit van
gespreide verantwoordelijkheid. Door te
luisteren naar bewoners kunnen we mede
aan de hand van initiatieven uit de
samenleving de kaders scheppen voor
een toekomstbestendige gemeente.
Het CDA heeft een constructieve houding,
en probeert oplossingen te vinden, waarbij
er goed wordt samengewerkt met mooie
resultaten als gevolg.
De woningmarkt is onbereikbaar geworden
voor jongeren en vele andere doelgroepen.
Dit is een groot maatschappelijk probleem.
De gemeente kan dit niet alleen oplossen,
maar kan wel een belangrijke bijdrage
leveren door woningbouw te faciliteren.
De gemeente werkt hard aan vele kleine
en grote woningbouwprojecten (zoals
Oosteindedriehoek, Westeinderhage,
Hoofdweg-Zuid, de Studio’s en de
Zwarteweg nabij de Brandweerkazerne)
waarmee ongeveer 3.000 nieuwe woningen
worden toegevoegd aan onze gemeente
de komende jaren. Het CDA heeft mede-

14 | VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

verantwoordelijkheid genomen voor deze
plannen en vindt dat voortvarend moet
worden verder gewerkt aan deze projecten.
Het CDA staat positief tegenover het
transformeren van bestaande gebouwen,
zoals oude kantoorpanden, naar woningen
waar dit mogelijk is. Ook moet creatief

gekeken worden naar tijdelijke woonvormen.
Er zijn vele goedkope verplaatsbare
woonunits op de markt, welke goed
bewoonbaar en duurzaam zijn. Deze kunnen
in het bijzonder geplaatst worden in
gebieden waar, vanwege bouwbeperkingen
vanuit Schiphol, weinig andere ontwikkelings
mogelijkheden zijn. Een voorbeeld hiervan
is het proefstation in de Stommeer.
Met het starten van nog meer grootschalige
woningbouwprojecten (los van voornoemde
reeds opgestarte projecten, transformaties
en tijdelijke woonvormen) is het CDA
terughoudend. Wij vinden het belangrijk
dat het dorpse karakter van Aalsmeer en
Kudelstaart behouden blijft en dat bij de
ontwikkeling van de resterende gebieden
ook aandacht wordt gegeven aan natuur
en recreatie.
Het CDA is voorstander van een sociale
woonagenda, zodat gebouwd wordt voor
alle inkomens. In de afgelopen periode is
een woonagenda vastgesteld met 25%
voor het sociale segment en 30% voor het
middensegment. Ook gelden regels om
woningen beschikbaar te houden voor de
doelgroep, zoals een zelfbewoningsplicht
van vijf jaar. Wat het CDA betreft moet
naast sociale huur ook aandacht zijn voor
kleine koopappartementen, zodat ook de
mogelijkheid wordt geboden aan mensen
met lagere inkomens die niet in aanmerking

komen voor sociale huur om toch een
woning te kopen.
Aalsmeer is een zeer ondernemende
gemeente met prachtige bedrijven.
Met Green Park bouwen we aan een nieuw
bedrijventerrein dat steeds verder gevuld
begint te raken met mooie bedrijven. Ook
is het CDA voorstander van het opknappen
van bestaande bedrijventerreinen en het
tegengaan van leegstand. In de komende
periode moet een visie worden gevormd
voor toekomstbestendige ontwikkeling van
de Schinkelpolder (tussen de Bosrandweg,
Jac. Takkade en de Oosteinderweg).

GROEN, WATER EN WEGEN
Aalsmeer beschikt over mooie natuur,
zoals de Westeinderplassen en de
Bovenlanden. Het CDA vindt het belangrijk
dat deze prachtige gebieden goed
toegankelijk zijn zodat onze inwoners
hier optimaal van kunnen genieten.
Goede infrastructuur is een kerntaak
van de gemeente, welke goed op orde
en toekomstbestendig moet zijn.
Het CDA vindt groenvoorzieningen van
groot belang voor de leefbaarheid van onze
gemeente. Bloemen en planten horen bij
Aalsmeer. In de afgelopen periode heeft
de gemeente met steun van het CDA
mooie nieuwe bloemenperken aangelegd
bij diverse entrees van wijken en zijn
mooie nieuwe parken in aanleg zoals het
Jac. Stammespark en het nieuwe park op
het voormalige VVA-terrein. Bomen
moeten behouden blijven en als dit niet
kan door ziekte of vanwege belangrijke

bouwplannen is passende herplanting
nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de
gemeente het groenonderhoud op peil
houdt en hierover goed communiceert
met omwonenden.
Het CDA wil de toegankelijkheid van
de Westeinderplassen verbeteren.
De investering in het Waterfront bij het
surfeiland is hier een mooi voorbeeld van.
Ook in Kudelstaart is een investering in de
toegankelijkheid gewenst, bijvoorbeeld bij
de loswal.
Goede infrastructuur is cruciaal voor onze
inwoners en bedrijven. De afgelopen tijd zijn
belangrijke investeringen gedaan in onze
wegen, zoals de Burgemeester Kasteleinweg,
de Burgemeester Hoffscholteweg en de
Middenweg. Het CDA blijft er bij de
provincie op aandringen om op korte
termijn de Legmeerdijk (N231) te verbreden
tussen de Burgemeester Kasteleinweg en
de Hoofdweg om ook een goede ontsluiting
van het zuiden van onze gemeente te
borgen. Met het oog op de veiligheid en
doorstroming geeft het CDA over het
algemeen de voorkeur aan rotondes, zoals
bij de binnenkort aan te leggen rotondes
op de hoek Zijdstraat-Uiterweg en bij de
Molenvlietweg. Daarnaast moet met name
bij scholen en in de wijken hard rijden
worden tegengegaan.
Overige infrastructuur zoals verlichting en
riolering zijn kerntaken van de gemeente
die goed op orde moeten zijn. Bij de
riolering moet in het bijzonder aandacht
zijn voor het aankunnen van hevige
regenbuien. Bij verlichting wordt ingezet
op LED met een optimaal resultaat voor
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veiligheid, sfeer, energieverbruik en
minimale verstoring van flora en fauna.
Het CDA pleit bij nieuwe woonwijken en
herinrichting van straten en wijken voor
het toepassen van klimaatadaptieve
methodes zoals waterdoorlaatbare
bestrating, wadi’s en het aanleggen
van waterbuffers. In het kader van goed
rentmeesterschap wil het CDA de gemeente
verder vergroenen, biodiversiteit versterken
en burgers meer bewust te maken van
handelingsperpectieven die zij zelf hebben.
Het CDA zet zich de komende jaren in
voor slimme mobiliteit met een fijnmazig
gemeentelijk openbaar vervoer. Een
pendeldienst voor het vervoer naar het
busstation maar ook de zorg- en winkelcentra van Aalsmeer en Kudelstaart.
De inzet van elektrische bussen wordt
door het CDA onderschreven. Er is een
nieuwe parkeernota nodig die inspeelt
op de nieuwste ontwikkelingen.

LOKAAL BESTUUR EN VEILIGHEID
De samenleving staat voor ons centraal.
De gemeentelijke overheid is dienstbaar
aan de samenleving, zij is er voor inwoners
en ondernemers en maakt het samen
leven mogelijk voor ons allemaal. Zij stelt
duidelijke grenzen, geeft mensen
zekerheid, bestrijdt onrecht, is rechtvaardig
en zorgt voor mensen die kwetsbaar en
afhankelijk zijn.
Het CDA is de afgelopen jaren niet geheel
tevreden over de ambtelijke samenwerking
met de gemeente Amstelveen.
De gemeenteraad kreeg steeds meer het
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gevoel niet meer aan het stuur te staan maar
alleen te kunnen toekijken. Daarbij liepen
de kosten die wij als gemeente Aalsmeer
moesten maken voor deze samenwerking

Deregulering is een belangrijk aandachtspunt voor het CDA. Met minder regeltjes
wordt de gemeente Aalsmeer een
dienstbare gemeente voor haar inwoners

te hoog op. Het CDA heeft zich met succes
ingezet om de dienstverlening terug naar
Aalsmeer te halen en onze zelfstandigheid
te waarborgen.

en ondernemers. Dit geldt zowel voor
alle diensten als ook procedures en
verantwoordingen van subsidies, van
bouwaanvragen tot aanvragen voor
zorgverlening. In de afgelopen periode
zijn vergunningsvereisten versoepeld
(minder regels bij kleine verbouwingen en
welstandsnormen) en zijn bepaalde oude
woonsituaties gelegaliseerd. Ook zijn
bestemmingsplannen grotendeels
gedigitaliseerd en makkelijk te raadplegen.

De begrippen zichtbaarheid, doelmatigheid,
vernieuwing en toegankelijkheid moeten
mede een pijler zijn voor de ambtelijke
bezetting. Het CDA is van mening dat elke
burger en ondernemer in Aalsmeer voor
alle vragen en informatie in het Aalsmeerse
Raadhuis terecht moet kunnen. Dat zal
betekenen dat er meer ambtenaren in het
Aalsmeerse Raadhuis aanwezig zijn voor
het geven van informatie en dergelijke.
Het CDA vindt persoonlijk contact zeer
belangrijk. Inwoners en bedrijven moeten
laagdrempelig terecht kunnen op het
raadhuis in Aalsmeer voor vergunning
verlening en aanverwante zaken. Het CDA
ziet graag een Aalsmeerse ambtelijke
bezetting die doelmatig en slim haar taken
oppakt en waarbij samenwerking met
onder andere omliggende gemeenten,
waaronder zeker de Gemeente Amstelveen,
van groot belang is.
Het CDA betrekt bewoners bij het
ontwikkelen van plannen. Dit doen wij
door in contact te staan met de inwoners
en door particuliere initiatiefnemers
te stimuleren of vroegtijdig de buurt te
betrekken. Daarnaast zoeken we naar
nieuwe en gevarieerde vormen van
participatie waar een keur van meningen
langs kan komen en waarin alle doel
groepen bereikt worden.

Vuur en Licht op het water, de Kunstroute
en het carnaval in Kudelstaart.
Ook pleit het CDA voor de oprichting van

een evenementenfonds waar organisatoren
van evenementen een beroep op kunnen
doen zodat zij niet zelf volledig voor alle
kosten die gemaakt worden in het kader
van regelgeving hoeven op te draaien.
Daarbij pleiten wij voor het soepel omgaan
met evenementenvergunningen daar waar
vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in
het verlengde liggen van alledaagse
(vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij
een concert in een kerk.

De burgemeester van Aalsmeer is belast
met de veiligheid binnen de gemeentegrenzen en is verantwoordelijk voor de
inzet van de boa. Het grondgebied van
Aalsmeer is erg groot. Daar is ook een
afdoende aantal BOA’s voor nodig. Het
CDA is van mening dat deze Boa’s moeten
voorzien worden van voldoende middelen
om hun werk goed te doen. Ook is het
CDA van mening dat handelend moet
worden opgetreden door de BOA’s
wanneer er overtredingen worden
geconstateerd op het water of op het land.
Via de burgemeester van Aalsmeer dringt
het CDA erop aan dat er regelmatig
snelheidscontroles worden gehouden door
de politie.
Het CDA wil dat de gemeente activiteiten
uit de samenleving ondersteunt die
zijn gericht op binding en ontmoeting
tussen mensen onderling. Wij koesteren
evenementen die kenmerkend zijn voor de
Aalsmeerse cultuur, zoals de Pramenrace,
het Flowerfestival, de Feestweek Aalsmeer,
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