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VOORWOORD LIJSTTREKKER MARTIJN BREUKELMAN 

Dit is het verkiezingsprogramma van het CDA Hardenberg met de titel ‘Gewoon 
lokaal mensen centraal’. Dat is namelijk waar het CDA Hardenberg voor staat. Wij 
komen op voor lokale belangen en zetten onze inwoners daarbij centraal. Het CDA 
heeft kandidaten uit alle windstreken van de gemeente. Dit is belangrijk omdat het 
gemeentebestuur moet weten wat er speelt in jouw kern of dorp. Het CDA heeft bij 
het opstellen van dit programma dan ook input opgehaald bij alle plaatselijk 
belangen in de gemeente. Ook hebben wij tijdens een schitterende wandeling over 
de Engbertsdijksvenen gesproken met mensen uit de zorg, met boeren, mensen uit 
het onderwijs, de bouwsector, ondernemers, makelaars etc. Wij baseren ons 
programma op de uitgangspunten van het CDA en de kennis van al deze mensen. 
In de afgelopen raadsperiode was het CDA de grootste partij. Vrijwel al onze 
verkiezingsbeloftes hebben we waar kunnen maken. Zo werden er meer dan 1000 
woningen gebouwd, verspreid over de kernen van de gemeente. Daarnaast zijn 
bedrijfsterreinen uitgebreid en is er nog nauwelijks sprake van werkloosheid in onze 
gemeente. Wij hebben stappen gezet met onze wijkteams, ondersteunden 
maatregelen tegen eenzaamheid en hebben duurzaamheidsdoelstellingen gehaald. 
Er is fors geïnvesteerd in nieuwe scholen en in sport. We hebben daarbij nadrukkelijk 
oog voor de kleinere kernen.  
Maar de gemeente is nooit af en dus blikken we nu vooruit. In dit programma leest u 
onze plannen voor de volgende vier jaar. Wat ons betreft komt er meer budget voor 
initiatieven in kleinere kernen en dorpen. De centrumplannen van Dedemsvaart en 
Hardenberg moeten worden vernieuwd. Centra in kleinere kernen verdienen een 
lokaal budget. Wij willen 400 woningen per jaar bouwen met name voor jongeren en 
starters. We willen een spoorlijn van Groningen via Hardenberg naar Zwolle en 
Twente. Agrariërs krijgen in Hardenberg de ruimte die ze verdienen en dus willen we 
niet meer zonnevelden op landbouwgrond. We blijven investeren in wegen, scholen 
en sportaccommodaties. Ook mogen de buitenbaden van ons in de winter open zijn. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat u in dit programma aantreft. En dit alles 
wil het CDA bereiken zonder belastingverhoging! 
Veel leesplezier! 
 

 
Martijn Breukelman, lijsttrekker 
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Als grootste lokale partij zijn we blij met wat we in de afgelopen 
raadsperiode voor mensen, bedrijven, dorpen en buurten hebben 
kunnen betekenen. Vrijwel al onze beloftes uit het vorige 
verkiezingsprogramma 2018 - 2022 hebben we waar kunnen 
maken. 
 
Nieuwe plannen 
Met de verkiezingen van 16 maart 2022 voor de deur, hebben we 
onze nieuwe plannen op een rijtje gezet voor de periode 2022 – 
2026, in dit nieuwe verkiezingsprogramma. De ideeën komen 
rechtstreeks uit de samenleving. We gingen met een groot aantal 
mensen in gesprek. Met deze basis willen we graag verder bouwen 
aan de toekomst van de gemeente Hardenberg. En dat luisteren 
doen we niet alleen vandaag. Ook de komende jaren willen we 
doorlopend met mensen, bedrijven en organisaties in gesprek. 
 
Mensen maken het verschil 
Daarbij beseffen we ons dat niet het gemeentebestuur, maar alle 
mensen in de gemeente Hardenberg de samenleving kleur geven. 
We zijn trots op onze jongeren, ouderen,  (agrarische) ondernemers, 
werkgevers, studenten, vaders, moeders, vrijwilligers, leerlingen, 
bestuursleden van verenigingen, opa’s & oma’s, mantelzorgers en 
plaatselijk belangen. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij in een 
gemeenschap waar we naar elkaar omkijken. Noaberschap is bij 
ons bijzonder in zijn vanzelfsprekendheid. 
We danken alle mensen, die op welke manier dan ook hebben 
bijgedragen aan dit verkiezingsprogramma. Hun verhalen hebben 
de basis gelegd en de inhoud gevoed. In combinatie met de CDA-
waarden is dit ons gezamenlijke verhaal voor de toekomst. Met  
deze basis willen we als CDA de komende jaren graag ten dienste 
zijn van de samenleving.                   

CDA heeft verkiezingsbeloftes waar gemaakt 
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De waarden en uitgangspunten van het CDA Hardenberg zijn nog 
elke dag actueel. 
 
Het CDA Hardenberg staat voor: 
Christendemocraten geloven dat mensen zijn geschapen naar Gods 
beeld. Dat betekent ook dat wij verantwoordelijkheid hebben te 
nemen voor de schepping en de mensen om ons heen (dichtbij en 
veraf). Dat geeft ons allemaal de opdracht om altijd te blijven 
bouwen aan een betere samenleving.  
 
Onze waarden: 
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. De overheid moet 
een schild zijn voor jong en oud, voor iedereen die kwetsbaar is en 
niet mondig (genoeg) is om voor zichzelf op te komen. 
 
Rentmeesterschap: Rentmeesterschap betekent dat we de wereld 
beter achterlaten voor onze kinderen, dan dat we haar zelf hebben 
gekregen. Dat geldt voor onze directe leefomgeving, maar ook voor 
alle andere belangrijke zaken in het leven van mensen in de 
gemeente Hardenberg.  
 
Gespreide verantwoordelijkheid: “Van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsstraat” drukt kernachtig uit wat we met dit 
uitgangspunt bedoelen. De erkenning van mensen, die initiatief 
nemen om iets voor hun straat of dorp te betekenen. Daarbij 
denken we aan oneindig veel verenigingen, organisaties, kerken  

CDA heeft verkiezingsbeloftes waar gemaakt 
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etc. die hun steentje bijdragen aan de samenleving. En de vele 
mantelzorgers en vrijwilligers die alle dagen van het jaar klaar staan 
voor mensen die op hen kunnen rekenen. De kunst is hen te 
steunen, zonder dat we als overheid de verantwoordelijkheid over 
nemen. Dat we klaar staan als het nodig is en vooral niet in de weg 
lopen.  
 
Solidariteit: Dit komt direct voort uit de Bijbelse opdracht om er 
voor de ander (de naaste) te zijn. Noaberschap in optima forma. 
Anderen te behandelen, zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Zo 
vervagen gemeentegrenzen en landsgrenzen en hebben we ook 
open oren en ogen voor de noden elders in de wereld.                  
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Voldoende huizen voor jongeren èn ouderen in de hele gemeente 
Hardenberg  

De wooncrisis keren: 400 betaalbare woningen per jaar bouwen 
Er is momenteel geen thema actueler dan wonen. Er is sprake van een 
heuse ‘wooncrisis’ waar ook de gemeente Hardenberg mee te maken heeft. 
Dat vraagt meer dan ooit tevoren om een sterke regie vanuit de gemeente 
om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeente een passende woning 
kan vinden. De nadruk ligt daarbij op goedkope woningen voor starters, en 
betaalbare woningen voor senioren. In de afgelopen 3 jaar zijn er in onze 
gemeente 1000 woningen bijgebouwd. Onze ambitie is om vanaf 2022 400 
woningen per jaar te bouwen. Dat moeten wat ons betreft niet alleen de 
standaard rijtjeswoningen, tweekappers en vrijstaande woningen zijn, maar 
ook woningen waar jongeren snel en goedkoop (€ 150.000 – 180.000) 
kunnen “instappen”. 
 
Zelfbewoningsplicht 
Om de wooncrisis het hoofd te bieden willen we een zelfbewoningsplicht 
invoeren. Dat betekent dat huizen alleen mogen worden verkocht aan 
kopers, die er zelf in gaan wonen. Op deze manier krijgen beleggers minder 
kansen. 
 
Meer woonvormen en -plekken 
Flexwoningen, tiny-houses en het omturnen van leegstaande gebouwen 
naar woningen dragen bij aan snelle beschikbaarheid van woonruimte voor 
jong en oud. Daarom stelt het CDA voor om meerdere plekken in de 
gemeente te reserveren voor ‘tiny-houses’. De gemeente neemt samen 
met woonpartners zoals Vechtdal Wonen hiertoe het initiatief. Zo 
versnellen we samen de groei van het aantal woningen. Hetzelfde geldt 
voor vrijkomende (gemeentelijke) gebouwen. Ook die bieden 
mogelijkheden voor starters of voor speciale (zorg)doelgroepen. 
 

Hoofdstuk 1: WONEN 



 
 

      

 

 

8 CDA HARDENBERG-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

GEWOON LOKAAL, MENSEN CENTRAAL 

 
 
Houd de jongeren hier 
Veel jongeren willen wonen in de gemeente Hardenberg. Onze eigen 
jongeren die hier naar school zijn gegaan en nu een baan hebben 
gevonden, maar ook jongeren die na hun studie of begin van hun 
werkzame leven terug willen naar onze gemeente. We willen voorkomen 
dat ze kiezen voor een woonplek elders. Daarom geven we als CDA grote 
prioriteit aan de bouw van betaalbare starterswoningen. Tegelijkertijd 
willen we dat deze starterswoningen bij verkoop ook voor nieuwe starters 
beschikbaar blijven en dat ze niet voor veel geld worden doorverkocht of 
opgekocht door beleggers. We zien mogelijkheden in constructies, met 
huur of terug kopen.  
Natuurlijk zijn mensen van buiten de regio ook van harte welkom om in de 
gemeente Hardenberg te komen wonen. De coronacrisis heeft deze trend 
echter dusdanig versterkt, dat we als CDA naar mogelijkheden willen 
zoeken om eerst in de wensen van de eigen inwoners te voorzien. 

Een huis als thuis 
Een huis is meer dan een woonplek. Thuis is waar je jezelf prettig voelt. Een 
leefomgeving met plezierige buren. Die vanuit noaberschap het 
samenleven in de straat, buurt of dorp zelf actief invullen. Thuis is ook een 
woonomgeving met groen, speelmogelijkheden en veiligheid. Een plek 
waar voorzieningen, zoals school, sport en winkels redelijk snel te bereiken 
zijn. Voor het CDA staan dus niet alleen woningen, maar ook het 
“thuisgevoel” centraal in het woonbeleid. Afgestemd op de wensen van de 
inwoners van de gemeente Hardenberg.   

 

 

 

 

 

 

‘’ We willen eerst in 
de wensen van de 

eigen inwoners 
voorzien 
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Bouwen in alle kernen 
Het CDA is warm voorstander van groei van de woningbouw in alle kernen. 
Afgestemd op de plaatselijke behoefte. Want er zijn kernen waar een 
schreeuwend tekort is aan starterswoningen, terwijl in andere kernen een 
senior gedwongen wordt om te verhuizen omdat er geen passende woning 
is. Daarom luisteren we bij de woningbouwplannen naar inwoners, 
plaatselijke belangen en belangenorganisaties: welke woningtypes zijn 
nodig? Wat zijn goede locaties en welke kansen bieden vrijkomende 
(gemeentelijke) gebouwen. 

Erven met kwaliteit (Rood voor Rood) 
Het CDA wil graag het rood-voor-rood beleid verbreden. Want hoe mooi 
zou het zijn dat de sloopmeters van agrarische schuren als bouwkavel 
beschikbaar komen in woonwijken. Daarmee kunnen we voorkomen dat 
het platteland voor blijvende agrariërs op slot gaat door nieuwe woningen. 
En agrariërs, die gaan stoppen, worden niet langer verplicht om op eigen 
erf een kavel aan te bieden. Zo wordt het nog aantrekkelijker om oude 
leegstaande schuren op te ruimen en ons mooie landschap een 
kwaliteitsimpuls te geven. Waarbij we een goede compensatie voor de 
stoppende agrariër belangrijk vinden.  

Het CDA Hardenberg wil: 

• Minimaal 400 woningen per jaar bouwen. 
• Waaronder veel goedkope koopwoningen ( € 150.000 - € 180.000). 
• Huisjesmelkers weren door onder andere een zelfbewoningsplicht. 
• Samen met de woningbouwcorporaties honderden duurzame    
            huurwoningen realiseren.  
• Meer flexibiliteit in woonvormen.  
• Leegstaande (gemeentelijke) panden omvormen tot woningen.  
• Samen met partners tiny-houses mogelijk maken. 
• Starterswoningen doorgeven aan starters i.p.v. beleggers.. 
• In alle kernen woningen bouwen naar behoefte. 
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• (Zorgbehoevende) Ouderen de mogelijkheid bieden om in de eigen  
             kern te blijven wonen.  
• Dat de gemeente stuurt op een meer passende grondprijs. 
• Compensatiewoningen uit ‘Erven met kwaliteit’ laten landen in 
            nieuwe woonwijken.  
• Mogelijkheden bieden om leegstaande (agrarische) gebouwen in   
             het buitengebied om te zetten in kleinschalige appartementen voor  
     jong en oud.  
• Iedere woning in de gemeente Hardenberg aansluiten op het  
            glasvezelnetwerk. 
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De economische kracht van de gemeente Hardenberg behouden en 
versterken 

De gemeente Hardenberg blijft economisch groeien. We doen het hier 
beter dan in andere Nederlandse grensgemeenten. Hardenberg verkoopt 
in heel Overijssel de meeste hectares bedrijventerrein. Dat is de kracht van 
lokale ondernemers met ambities, creativiteit en flexibiliteit. Dat hebben 
we ook in de bijzondere coronaperiode gezien: ondernemers en gemeente 
zijn weerbaar en proactief.  
Maar we moeten samen door. Want er is nog ruimte voor duurzame groei. 
Samen de mouwen opstropen om banen voor onze inwoners te behouden 
en jongeren te verleiden om hier te blijven met mooie carrièrekansen. Om 
ondernemers de ruimte te bieden voor groei en innovatie. Dat geldt ook 
voor de familie- en MKB-bedrijven, die zeker in onze regio, de motor zijn 
van de economie. 
Het CDA wil graag de mogelijkheden bieden om de lokale economie te 
versterken. Dat betekent heel concreet ruimte bieden aan nieuwe (groene) 
bedrijventerreinen, mogelijkheden voor het MKB om in eigen dorp of kern 
te groeien en te ontwikkelen, optimaal gebruik maken van 
stimuleringsmogelijkheden zoals het programma IQ-Boulevard, de 
Regiodeals en Europese subsidies. Ook willen we een boost geven aan het 
Startershuis Doen en extra mogelijkheden creëren om het stijgende aantal 
vacatures in onze befaamde (maak)industrie het hoofd te bieden. 
Het CDA wil verder werken aan het mooi en aantrekkelijk maken van de 
centra in de dorpen en kernen. We willen het Havengebied en het terrein 
rondom de Voorveghter in Hardenberg een boost geven.  

Recreatie & toerisme 
De recreatieve sector is één van onze economische dragers. Ondernemers 
in de recreatie en toerisme zorgen niet alleen voor kwalitatieve 
verblijfsplekken, voorzieningen, activiteiten en evenementen. Ze zijn ook 
een magneet voor andere bedrijven in de gemeente Hardenberg. Onze  

Hoofdstuk 2: ECONOMIE 
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gemeente mag jaarlijks veel toeristen verwelkomen. Mede daardoor 
kunnen voorzieningen ook in stand blijven. Wij wonen en werken waar 
anderen recreëren en dat gaat prima samen! In ons programma staan tal 
van ideeën die bijdragen aan een gastvrije gemeente. Goede fietspaden, 
centra, theaters, behoud van landschap en recreatie op het water zijn daar 
voorbeelden van. Ook dit maakt ons gebied heel aantrekkelijk voor 
toeristen. Als ondernemersvriendelijke partij willen we samen met de 
sector werken aan ons recreatieve imago. In overleg met de sector willen 
wij een relatief lage toeristenbelasting die voor meerdere jaren vastligt. Dat 
geeft duidelijkheid voor ondernemers en onze gasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het CDA Hardenberg wil: 

● Onderzoek naar een nieuw groen bedrijventerrein.  
● Uitbreidingsmogelijkheden bieden aan bedrijven op het gebied van  
              (kleine) industrie en handel in de kleine kernen, door kleinschalige  
            bedrijventerreinen uit te breiden of te revitaliseren. Uiteraard in    
             nauwe afstemming met de plaatselijke ondernemers.   
● In de kernen Hardenberg en Dedemsvaart voortdurend voldoende  
               bedrijfsgrond beschikbaar hebben in verschillende segmenten,  
            zodat snel kan worden ingespeeld op de vraag. 
● Onderzoeken of de oude haven in het centrum van Hardenberg in  

‘’ We willen niet 
meer met de ‘rug’ 

naar de Vecht 
gekeerd zijn en de 

Voorveghter 
upgraden! 
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  ere kan worden hersteld, samen met een ophaalbrug. We willen  
            niet meer met de ‘rug’ naar de Vecht gekeerd zijn. 
● Theater de Voorveghter een upgrade geven om voldoende  
            concurrerend te blijven met andere theaters in de regio. Ook  
           cultuur in de kleinere kernen willen we versterken. 
● Het programma IQ boulevard stimuleren en concretiseren. 
● Meer halen over de grens. De gemeente Hardenberg is geen  
       uithoek van Nederland, maar ligt centraal in Europa. Willen we  
            aantrekkelijker worden voor onze oosterburen, dan zullen we de  
               infrastructuur moeten optimaliseren. De Euregio zou hier een  
               sleutelrol in kunnen spelen. 
● Is trots op de maakindustrie in de gemeente Hardenberg, die  
               wereldwijd producten levert. We willen de juiste voorwaarden  
               scheppen voor ontwikkeling van deze bedrijven voor het  
               aantrekken van nieuwe bedrijvigheid op het gebied van high tec en  
               digitalisering. 
● Het succesvolle Startershuis Doen (ooit een initiatief van het CDA)  
               verder uitbouwen.  
● Wil mensen zonder werk en mensen met een beperking  
               begeleiden naar een passende werkplek bij één van de vele  
               bedrijven in onze gemeente. En een goede opvang en begeleiding  
               voor hen, waarvoor een reguliere werkplek niet mogelijk is. Op deze  
               manier wil het CDA alle inwoners de kans bieden om leef- en              
  arbeidsritme op te bouwen en sociale contacten aan te gaan. Voor   
               wie niet wil werken, scherpen we de regelgeving aan. 
● Een vrijstelling van sollicitatieplicht voor mensen van 60 jaar en  
               ouder die structureel mantelzorg of vrijwilligerswerk doen voor  
             meerdere dagen per week.  
● Een vast en zichtbaar aanspreekpunt op het gemeentehuis  
              realiseren, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met  
              vragen over Regiodeals, Europese subsidies enz. Op die manier kan  
              Hardenberg veel meer profiteren van de mogelijkheden die er zijn.  
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Wij zijn trots op onze boeren in de gemeente Hardenberg  
Pal voor de boer 
Met pijn in ons hart kijken we regelmatig naar de Haagse discussies 
rondom de agrarische sector. Geen politieke partij in Nederland is door de 
jaren heen zo met de landbouw verbonden en verweven geweest als het 
CDA. Samen met onze boeren hebben wij de weg van de schaalvergroting 
ingezet. Waarom? Omdat Nederlandse boeren zo efficiënt, zuinig en 
milieubewust boeren. Geen boer ter wereld produceert zo schoon als de 
Nederlandse boer. In de afgelopen jaren hebben boeren daar ook 
ontzettend veel op geïnvesteerd. Maar dat blijft in de landelijke discussies 
volledig onderbelicht. Wij staan pal voor onze boeren. Het wordt tijd dat we 
vertrouwen geven en duidelijkheid aan onze agrariërs, die alle monden 
voeden. Zij verdienen een eerlijke discussie en een éénduidige toekomst. 

Kansen in gemeente Hardenberg 
De agrarische sector is ook in de gemeente Hardenberg één van de 
belangrijkste economische dragers, met tal van bedrijven, die als 
leverancier, verwerker of dienstverlener er ook hun brood mee verdienen. 
De agrarische sector heeft in de gemeente Hardenberg een veelzijdig 
gezicht: een plantaardige sector met o.a. reguliere akkerbouw, bloemen, 
planten en groenteteelt en een dierlijke sector met melkvee-, geiten-, 
pluimvee-, kalver- en varkenshouderijen. Het CDA verwacht dat er een nog 
grotere verscheidenheid aan bedrijven gaat ontstaan. Wij willen die 
ontwikkelingsmogelijkheden faciliteren, waarbij we samen met de 
agrariërs aandacht hebben voor duurzaamheid (people, planet, profit). Het 
CDA Hardenberg wil werken aan een goede harmonie tussen landbouw en 
natuur. Zonder dat de omvang van de veestapel daarbij een doel op zichzelf 
is.  

 

 

Hoofdstuk 3: Agrarische sector 
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Het CDA Hardenberg wil:  
• Gebieden blijven aanwijzen waar agrarische bedrijven de ruimte  
  krijgen. In andere gebieden kijken we maximaal naar de   
  mogelijkheden. 
• Van regelzucht naar ademruimte. Geen wispelturigheid maar  
  toekomstperspectief en heldere regels voor de langere termijn. 
• Een eerlijk en toekomstbestendig verdienmodel, waarbij de  
  consument ook zijn verantwoordelijkheid neemt. 
• Zonnepanelen op bedrijfsmatige en agrarische daken, in plaats van  
  op landbouwgrond. Daarom conformeren wij ons aan de  
  zogenoemde zonneladder, die moet voorkomen dat zonnepanelen  
  op landbouwgrond gelegd worden als dat niet nodig is. 
• Kavelruil die bijdraagt aan goede huiskavels en minder  
  vervoersbewegingen. 
• De inzet van erfcoaches stimuleren, die boeren kunnen helpen bij  
  het maken van belangrijke keuzes.  
• Aantrekkelijke sloopmogelijkheden voor stoppende boeren (Erven  
  met kwaliteit). 
• Meer eerlijke en éénduidige beeldvorming voor de boeren. Wij  
  vinden dat de gemeente kan helpen bij draagvlakcommunicatie.  
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor het oprichten van een  
  “stikstofbank”, die agrarische bedrijven meer mogelijkheden moet   
  bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Wij staan pal voor 
de boeren en zijn er 

heel trots op! 
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Duurzame ontwikkeling: een leven lang leren voor jong en oud 
Kennis delen is wijsheid vermenigvuldigen. Goed onderwijs is een 
basisbehoefte in een mensenleven. Onderwijs leidt tot kansen, vrijheid en 
welvaart. Een belangrijke basis voor onze jongeren. Maar onderwijs is ook 
belangrijk voor mensen, die al lang van school af zijn. Iedereen moet op zijn 
eigen niveau de kans krijgen om een leven lang te leren en zo duurzaam 
mee te ontwikkelen met de vragen uit de samenleving. En daarbij 
natuurlijk ook de eigen capaciteiten en passies te benutten. 

Het CDA is voorstander van intensieve samenwerking tussen de ‘drie O’s’. 
Onderwijs, Ondernemers en Overheid bouwen samen verder aan goed en 
sluitend onderwijssysteem. Aan een onderwijsaanbod, dat aansluit bij de 
behoefte van het bedrijfsleven en de mensen die er werken. Op die manier 
kunnen we vraag en aanbod nog beter verbinden. Specifiek voor onze 
gemeente geldt dat we de nadruk leggen op een goede aansluiting van het 
techniekonderwijs en de komst van meer Hbo-opleidingen naar onze 
gemeente. 

De gemeente heeft vooral als rol om onderwijs en ondernemers samen te 
brengen. En om de vrijheid van onderwijs voor alle inwoners te borgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4: ONDERWIJS 

‘’ Meer HBO-
opleidingen naar 

Hardenberg halen! 
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Het CDA Hardenberg wil: 

• Onderwijs en ondernemers beter aan elkaar koppelen. Het RTC is  
  hiervan een mooi voorbeeld. En ook de initiatieven door van het  
  Ondernemershuis Vechtdal en het programma IQ Boulevard.  
• Ondersteuning bieden aan het MBO-onderwijs om de aansluiting  
  op Hbo-opleidingen te verbeteren. En waar mogelijk HBO- 
  programma’s aanbieden in ons ROC om de binding met studenten  
  te behouden.  
• Onderzoeken of het mogelijk is meer Hbo-opleidingen naar  
  Hardenberg te halen.  
• Goede en gezonde gebouwen voor leerlingen en docenten in zowel  
  basis- als voortgezet onderwijs. Wij willen een integraal  
  huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs. 
• Leerkrachten en docenten ondersteunen bij de zorg voor de  
  kinderen en jongeren. Gezin en school bieden betere preventie dan  
  een jeugdzorgtraject. Alle partijen rondom het kind moeten  
  samenwerken.  
• Logopedie- en dyslexiescreening op basisscholen. 
• Blijven inzetten op de vrijheid van onderwijs. 
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Krachtige, mooie en leefbare kernen zijn het fundament van de 
gemeente Hardenberg 
De gemeente Hardenberg heeft in 2021 de omgevingsvisie ‘Landstad 
Hardenberg’ vastgesteld. Daarin wordt de ambitie verwoord van de 
gemeente Hardenberg richting 2040. Het CDA neemt die ambitie over en 
ziet krachtige, mooie en leefbare kernen als het fundament van de 
gemeente Hardenberg. Ze hebben allemaal hun eigen kernmerken en 
karakter. Met centra in Hardenberg en Dedemsvaart, die bovenlokaal 
aantrekkelijk zijn. En met fijne dorpen waar het goed wonen is en waar 
bijvoorbeeld een praatje met de buren nog heel normaal is. Maar net zo 
belangrijk vinden wij het uitgestrektste buitengebied, waar we kunnen 
genieten van landschap en natuur en waar ruimte is voor boeren om 
voedsel te produceren. Daarom wil  het CDA in blijven zetten op een 
gebiedsgerichte aanpak.  

Plaatselijk Belang is een belangrijke sparringpartner  
In de verschillende kernen en gebieden zijn veel Plaatselijk Belangen actief. 
Zij vertegenwoordigen de bewoners en zijn voor de gemeente waardevolle 
sparringpartners in diverse vraagstukken. Het CDA is trots op de inzet en 
betrokkenheid van al deze vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat de 
geluiden van alle (kleine) kernen nog beter worden gehoord en serieus 
genomen, wil het CDA inzetten op het nog effectiever ondersteunen van 
deze Plaatselijke Belangen. We willen het bovendien gemakkelijker maken 
om hun plannen te financieren uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. 
Op dit moment wordt dit fonds te weinig benut, omdat het te ingewikkeld 
is. Dat moet eenvoudiger! 

Dorpsvisies 
Het opstellen van dorps- en gebiedsvisies (en uitvoeringsplannen) vindt  
het CDA een goede invulling van gebiedsgericht werken. We willen 
hiervoor geld beschikbaar blijven stellen en we willen initiatieven 
ondersteunen die door de bewoners zelf worden bedacht en uitgevoerd.  

Hoofdstuk 5: KERNENBELEID EN GEBIEDSGERICHT WERKEN 
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Het CDA vindt dat de gemeente nog pro-actiever mee kan denken bij het 
aanvragen van bijv. provinciale en Europese subsidies. De 
contactambtenaren per kern mogen hierbij wast ons betreft meer de 
coördinerende rol van gebiedsmanager aan gaan nemen.  

Voorzieningen 
Om allerlei redenen staan voorzieningen als kerken, bibliotheken, 
verenigingen en andere factoren in het culturele leven onder druk. Echter 
deze vormen de ruggengraat van elke kern in de gemeente Hardenberg. 
Het wegvallen van voorzieningen raakt de leefbaarheid. Daarom wil het 
CDA zich inzetten om kerngericht te kijken welke mogelijkheden er zijn. Als 
bijvoorbeeld een kerk of andere voorziening leeg komt te staan, willen wij 
in kaart brengen hoe dit gebouw een nieuwe centrale functie kan krijgen, 
zoals bijvoorbeeld ontmoetingscentrum, dorpshuis of seniorenvoorziening.  

Mooie en veilige leefomgeving 
Het CDA vindt een mooie, groene en veilige leefomgeving belangrijk. Dat 
vergroot het woongenot van alle inwoners. Wij vinden het belangrijk dat de 
openbare ruimte ook wordt aangepast op het opvangen van extreme 
omstandigheden, zoals wateroverlast en hitte, die steeds vaker op ons 
afkomen. Oudere wijken kunnen wel een upgrade gebruiken. Daarom 
willen we met wijkvernieuwingsprogramma’s gaan werken.  

Streekfunctie gemeente Hardenberg 
De gemeente Hardenberg heeft een streekfunctie. Denk daarbij aan 
voorzieningen, zoals de winkelcentra in Hardenberg en Dedemsvaart, het 
ziekenhuis, de regionale bedrijventerreinen en de mooie culturele 
voorzieningen. Dit soort centrale voorzieningen zijn ook belangrijk voor de 
leefbaarheid in de kleine kernen en buurtschappen. Het “predicaat” 
streekfunctie is daarom goed voor de economie, recreatie en voorzieningen 
in de gehele gemeente Hardenberg. Het opent bovendien deuren bij de 
provincie het rijk en Europa. Hardenberg speelt een actieve rol in de regio’s, 
waar gemeenten samenwerken. Daarom wil het CDA de titel streekfunctie 
behouden voor de gemeente Hardenberg.   
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Het CDA Hardenberg wil: 

• Nog betere ondersteuning (geld en menskracht) van de Plaatselijk  
  Belangen. 
• Veel minder strenge regels om geld te kunnen krijgen uit het Fonds  
  Maatschappelijke initiatieven.  
• Plaatselijk Belangen helpen en (financieel) ondersteunen met het  
  maken van dorpsvisies en uitvoeringsplannen.  
• Extra aandacht voor goede voorzieningen in alle kleine(re) kernen. 
• Voldoende geld beschikbaar houden voor onderhoud van de  
  openbare ruimte.  
• Vrijkomende (gemeentelijke) gebouwen inzetten als  
  ontmoetingscentrum, woon-zorgcentra of een andere bestemming  
  met maatschappelijke meerwaarde. 
• Overlast door teveel regenwater en hitte voorkomen door de  
  leefomgeving in dorpen en steden erop aan te passen.  
• Wijkvernieuwingsprogramma’s opstellen en realiseren voor oudere  
  woonwijken in onze gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Extra aandacht 
voor goede 

voorzieningen in 
alle kleine(re) 

kernen! 
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Hardenberg goed bereikbaar via wegen, spoor en digitale snelweg 

Verkeersveiligheid en onderhoud 
Om veilig gebruik te kunnen maken van wegen, fietspaden en 
wandelpaden in onze gemeente is goed onderhoud erg belangrijk. Dat 
geldt ook voor de zogenoemde kunstwerken zoals bruggen en viaducten. 
Alleen op die manier kunnen we ons flexibel en veilig verplaatsen en blijven 
de vele bedrijven in onze gemeente goed bereikbaar. Ook goede 
verbindingen (auto’s, fietsen)  tussen de kernen is daarbij een belangrijk 
punt. Daarbij willen we samen met de markt inzetten op innovatieve 
oplossingen, zoals onlangs is gebeurd bij de brug aan de Toeslagenweg in 
Loozen. 

Sneller op de snelweg 
In de afgelopen coalitieperiode heeft de gemeente Hardenberg mooie 
stappen gezet in een betere bereikbaarheid. Maar het CDA vindt dat we 
maatregelen moeten blijven nemen om sneller op de snelweg te kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld door van de N36 een A36 te maken. Dit blijft namelijk een 
irritatiefactor voor bewoners en ondernemers. Wij willen blijven inzetten op 
een sterke lobby met steun van het lokale bedrijfsleven.  

Nedersaksenlijn 
Hardenberg wordt een belangrijk vervoersknooppunt als de 
Nedersaksenlijn wordt gerealiseerd. Dat biedt kansen voor onderwijs, 
ondernemers en bewoners. Snelle bereikbaarheid per spoor leidt ertoe dat 
meer leerlingen en studenten voor Hardenberg kiezen, en dat nieuwe 
medewerkers werkgevers in de gemeente Hardenberg beter kunnen 
bereiken.  

Digitale bereikbaarheid 
Het CDA wil de aanleg van glasvezel in de gehele gemeente blijven 
stimuleren, zodat iedereen optimaal van de digitale snelweg kan profiteren.  

Hoofdstuk 6: MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 
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Ook vinden we dat iedereen binnen onze gemeente goed bereikbaar moet 
zijn.  

Het CDA Hardenberg wil : 

• Van de N36 een snelweg A36 maken. In de toekomst kan dan met   
  het aanhaken van de N48 de A-Drenthe-Twente ontstaan. 
• Samenwerken met alle mogelijke partners om de Nedersaksenlijn  
  werkelijkheid te  laten worden en Hardenberg zo uit te laten   
  groeien als knooppunt tussen Groningen, Twente en de regio   
  Zwolle. Wij willen hiervoor alvast 1 miljoen euro reserveren.  
• Een extra treinstop in Bergentheim realiseren. 
• De stationsomgeving in Hardenberg vernieuwen. 
• Meer goede fietsverbindingen tussen de kernen in de gemeente  
  Hardenberg, inclusief een aantal snelfietsverbindingen. 
• Overal in de gemeente Hardenberg goede glasvezelverbindingen  
  en perfecte mobiele bereikbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Maak van de N36 
een snelweg. 

De A36! 
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Jong en oud wonen en leven gelukkig in de gemeente Hardenberg  

Niemand buitenspel 
Iedereen mag zichzelf zijn en in onze gemeente en iedereen moet zich 
thuis kunnen voelen. Ontmoeting tussen mensen zorgt ervoor dat niemand 
buitenspel staat. We kijken naar elkaar om, hebben zorg voor elkaar. We 
ontmoeten elkaar bij (sport)verenigingen, en in dorpshuizen, kerken enz. 
We maken samen plezier tijdens dorpsfeesten en evenementen. Zo maken 
we samen het verschil voor en met elkaar.  

Zorg 
Zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dat geldt voor de 
gezondheidszorg, maar ook voor de zorg voor ouderen, mensen met een 
beperking, psychische klachten of mensen die jeugdzorg nodig hebben. 
Het aanpakken van het huisartsentekort zien we als prioriteit. De gemeente 
kan helpen met oplossingen, zoals het aanbieden van een 
woningbouwkavel. 
Mantelzorgers zijn onmisbaar en daarom moeten ze worden ondersteund. 
AED’s op meer plekken in onze gemeente voorkomen sterfgevallen. Zij 
dragen bij aan een gevoel van veiligheid. Daarnaast staan we als CDA open 
voor het stimuleren en ondersteunen van laagdrempelige initiatieven van 
vrijwilligers en professionals om ouderen, jongeren en gezinnen te 
ondersteunen, zoals oppasdiensten voor verschillende doelgroepen 
(kinderen, dementerenden enz.).  
Het CDA wil het aantal zorgloketten (o.a. WMO) uitbreiden, zodat mensen 
dichter in de eigen buurt zorgvragen kwijt kunnen. We zijn trots op ons 
prachtige nieuwe ziekenhuis dat zoveel zorgmogelijkheden biedt.  

Sport 
Sporten is gezond, daarom willen we dat iedereen de kans krijgt om 
hieraan mee te doen: niemand buitenspel! Sporten heeft ook een sociale 
kant, daarom willen we initiatieven die met sport en ontmoeten te maken 
hebben, worden gestimuleerd. De bestaande sportvoorzieningen 

Hoofdstuk 7: WELZIJN 
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verdienen tijdig onderhoud en vervanging. We willen het aantal 
kunstgrasvelden uitbreiden. Samen met het verenigingsleven op het 
gebied van sport en cultuur willen we werken aan duidelijk beleid en 
afspraken. Naast investeringen in ‘verenigingssporten’ willen wij meer 
investeren in openbare sportvoorzieningen door de hele gemeente. 

Veiligheid 
Het CDA Hardenberg vindt het belangrijk dat mensen van jong en oud zich 
veilig en geborgen voelen in onze gemeente. Toch zien we ook in onze 
omgeving meer criminaliteit, zoals ondermijning, bijvoorbeeld  in de vorm 
van drugslabs. Het CDA wil criminaliteit keihard aanpakken door panden te 
sluiten en te investeren in handhaving en preventie, want voorkomen is 
beter dan genezen. Het CDA wil investeren in het oplossen van onveilige 
plekken waar mensen op dit moment liever niet komen, met name in het 
buitengebied. Betere straatverlichting is hiervoor o.a. een oplossing.  
Als het gaat om drugsgebruik deelt het CDA de zorgen die er in de 
samenleving zijn. Iemand die een jointje rookt of pilletje slikt, beschadigt 
niet alleen zichzelf, maar houdt ook een crimineel circuit in stand. Het CDA 
wil dat voorlichting over het misbruik van alcohol en drugs vroegtijdig op 
scholen en in gezinnen begint. Net als seksuele voorlichting en trainingen 
op het gebied van weerbaarheid. 
Het CDA is voorstander van meer lokale sturingsmogelijkheden in de 
jeugdzorg. We willen innovatieve en laagdrempelige zorg voor jongeren die 
dat nodig hebben. Ook willen we meer inzetten op preventie. Dat betekent 
niet altijd een ‘zwaar’ jeugdzorgtraject. 
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Het CDA Hardenberg wil:  
• In iedere kern minimaal één ontmoetingsplek. 
• Activiteiten zoals samen eten, een cursus volgen of een buurtfeest  
  organiseren, van harte ondersteunen. 
• Maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we voldoende  
  huisartsen in onze regio beschikbaar hebben, bijvoorbeeld door  
  actief mee te denken in de huisvesting. 
• Meer aandacht en zorg voor mantelzorgers. 
• Een verdicht netwerk van AED’s, dat kan onnodige sterfgevallen  
  voorkomen. 
• Laagdrempelige initiatieven in de zorg ondersteunen.  
• Zorgloketten op meer plekken in de gemeente Hardenberg, dan  
  alleen in Dedemsvaart of Hardenberg.  
• Samen met verenigingen sportaccommodaties actualiseren. 
• Investeren in de verdere uitrol en vervanging van kunstgrasvelden. 
• Een toekomstgericht sportpark voor Dedemsvaart. Hier willen wij  
  samen met de verenigingen fors in investeren. 
• Goed samenwerken binnen netwerken, zodat cliënten en patiënten  
  effectief worden geholpen.  
• Voldoende en aansprekende voorlichting over de gevaren van  
  middelengebruik aan jongeren en ouders. 
• Meer lokale sturingsmogelijkheden in de jeugdzorg. 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ In iedere kern 
minimaal één 

ontmoetingsplek! 
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Genoeg te doen in de gemeente Hardenberg? 

Het gaat goed met de meeste kinderen en jongeren in de gemeente 
Hardenberg. Ze groeien op in fijne gezinnen, kunnen lekker buiten spelen, 
gaan met plezier naar school, hebben fijne vrienden om zich heen, doen 
mee aan het verenigingsleven, hebben bijbaantjes bij lokale ondernemers 
en maken plezier in hun vrijetijd. Ze maken zo een zorgeloze start in de 
gemeente Hardenberg. 
Woonruimte blijft een uitdaging, zoals we eerder in het hoofdstuk ‘wonen’ 
al schreven. Fijn wonen betekent ook: voldoende werk en goede 
voorzieningen op het gebied van opleiding, uitgaan, sport, bioscoop en 
andere (culturele) voorzieningen. Ook vinden we het belangrijk dat 
jongeren al maatschappelijk betrokken raken en zich zo verbonden voelen 
met hun leefomgeving.  
Een deel van onze kinderen en jongeren heeft niet zo’n zorgeloze start. 
Voor kinderen en jongeren, die (tijdelijk) uit balans zijn wil het CDA een 
goed vangnet bieden. We willen dat er voldoende mogelijkheden zijn om 
hen te helpen. Wij vinden dat het onderwijs daarbij een belangrijke 
sleutelrol heeft. Scholen moeten beter worden ondersteund om preventie 
en hulp te kunnen realiseren.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8: JONGEREN 

‘’ Meer 
starterswoningen 
in alle kernen van 

de gemeente! 
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Het CDA Hardenberg wil: 
• Meer starterswoningen in alle kernen van de gemeente. 
• Er moeten meer activiteiten komen voor jongeren, met name voor  
  jongeren tussen de 15 en 18 jaar. 
• Gratis wifi in een aantal centra in de gemeente 
• Samen met partnerorganisaties meer Hbo-opleidingen in onze  
  gemeente realiseren.  
• Een Jongerenraad opzetten en een kinderburgemeester  
  benoemen. En op deze manier jongeren en kinderen betrekken bij  
  de ontwikkeling van onze gemeente.  
• Ondersteuning van projecten, die jongeren meer weerbaar maken  
  (o.a. op sociale media). 
• (digitaal) pesten voorkomen en aanpakken. 
• Fors meer investeren in sport en gezondheid. 
• Voorkomen dat jongeren geldgebrek hebben, waardoor ze niet   
  mee kunnen doen in het sociale leven en de maatschappij.  
• Onderzoeken of het mogelijk is om weer consultatiebureaus op te  
  zetten in meer kernen dan nu.   
• Dat het onderwijs beter aansluit op de praktijk in het bedrijfsleven. 
• Jongeren tot 30 jaar motiveren om te werken of te leren binnen  
  hun eigen mogelijkheden. 
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Samen genieten en prettig oud kunnen worden in de gemeente 
Hardenberg 

De nieuwe generatie inwoners van de gemeente Hardenberg heeft veel 
aan de inzet van onze ouderen te danken. Zij hebben zich veelal decennia 
ingezet voor ons welzijn en onze welvaart. En ook nu nog zetten veel 
ouderen zich in als vrijwilliger of mantelzorger. Het CDA vindt het daarom 
belangrijk dat we onze ouderen met respect helpen om samen te genieten 
en prettig oud te worden in onze mooie gemeente. Door goede woon- en 
zorg mogelijkheden, voorzieningen voor ontmoeting, activiteiten en 
voldoende ondersteunende hulp en zorg. 

 

Net als bij de jongeren, geldt ook voor een deel van onze ouderen, dat ze 
meer aandacht en hulp verdienen. Bijvoorbeeld omdat ze te kampen 
hebben met gezondheidsproblemen. Of omdat ze alleen zijn komen te 
staan en de kinderen niet direct om de hoek wonen. Een beroep kunnen 
doen op een sociaal en professioneel netwerk van hulp en ondersteuning is 
dan erg belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9: OUDEREN 

‘’ Investeren in 
activiteiten die 
eenzaamheid 
voorkomen! 
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Het CDA Hardenberg wil: 

• In iedere kern minstens één ontmoetingsplek waar ouderen elkaar  
  kunnen zien en spreken en waar ze activiteiten kunnen doen. 
• In meer kernen wonen-met-zorg projecten ontwikkelen.  
• Stimuleren van mogelijkheden waar ouderen regelmatig goedkoop  
  samen kunnen eten. 
• Investeren in activiteiten die eenzaamheid voorkomen, zoals een  
  eenzaamheidsloket. 
• Met nieuwe vormen van openbaar vervoer de mobiliteit van  
  ouderen verbeteren. 
• Dat de gemeente bereikbaar blijft voor ouderen “aan de balie en  
  “op papier”, zodat ouderen niet gedwongen worden alleen digitaal  
  zaken te doen met de gemeente. 
• Meer en betere faciliteiten voor mantelzorgers.  
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We dreigen onze onschuld te verliezen 
Op het thema Openbare orde en Veiligheid speelt in Hardenberg meer dan 
wat op het eerste oog zichtbaar is. De weidsheid van de gemeente en de 
korte afstand tot de grens maken dat ondermijning en druggerelateerde 
overlast helaas steeds beter de weg naar onze gemeente weten te vinden. 
We dreigen op dit gebied onze onschuld te verliezen. Het CDA wil mensen 
in het drugsmilieu een uitweg bieden.  
In de gemeente Hardenberg richten we ons op dit moment onder andere 
vooral op: High impact crime (woninginbraken en overvallen bijvoorbeeld), 
overlast van verwarde mensen en mensen met sociale problemen, 
jeugdoverlast en drugsproblematiek, ondermijning en georganiseerde 
misdaad, en digitale veiligheid en cybercriminaliteit. Doordat de wereld 
steeds digitaler wordt, brengt dat ook nieuwe bedreigingen met zich mee.  

Cybercrime 
Helaas zijn niet alleen goedwillende mensen op het internet actief. Ook 
criminelen worden steeds creatiever online. Het is belangrijk dat we ons 
hier bewuster van worden en ons hier beter tegen verweren. We zullen dus 
moeten inzetten op voorlichting. Nieuwe digitale vormen van criminaliteit 
nemen steeds meer de plaats in van de klassieke vormen van misdaad. 
Bovendien zijn de gevolgen vaak veel groter. 

Ondermijning 
Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en 
diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en 
leefbaarheid af. Dit effect heet ondermijning. Dit moeten we tegengaan 
door de weerbaarheid van mensen te vergroten en te investeren op de 
meldingsbereidheid van mensen. Ook zal de politie meer tijd moeten 
hebben voor plattelandsgemeenten om ondermijnende activiteiten beter 
en eerder in beeld te krijgen. Daarom willen we de exploitatievergunning 
introduceren. Exploitatievergunningen kunnen namelijk onderworpen 
worden aan een Bibob. (De wet bevordering integriteitsbeoordelingen door  

Hoofdstuk 10: VEILIGHEID EN ONDERMIJNING 
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het openbaar bestuur) Bij vermoedens van malafide prakijken kan de 
gemeente een onderzoek laten starten. 
Daarnaast zetten we in op meer integrale controles. Bijvoorbeeld met 
politie, het UWV, het OM, de belastingdienst etc. 
In het buitengebied zijn er witte vlekken bij sommige bedrijven als het gaat 
om ondermijning. Criminele kijken niet naar gemeenten grenzen. Daarom 
moeten we het project “Veilig Buitengebied Vechtdal” een structureel 
karakter geven en de samenwerking met de andere gemeenten in het 
Vechtdal intensiveren. Met ANPR-camera’s (ANPR = Automatic Number 
Plate Recognition) krijgt de politie kwaadwillende mensen eerder in het 
vizier. Het zou goed zijn dat we deze camera’s ook in het Vechtdal krijgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘’ We moeten de 
digitale 

weerbaarheid van 
mensen vergroten 

in de gemeente 
Hardenberg 
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Het CDA Hardenberg wil: 

● Betere voorlichting voor ondernemers en inwoners over digitale  
  veiligheid.  
● Specifieke voorlichting voor ouderen over digitale fraude. 
● De herintroductie van de exploitatievergunning, zodat er  
  regelmatiger kan worden gecontroleerd.  
● Een regievoerder aanstellen om ondermijning tegen te gaan 
● Onderzoeken of er samen met de andere gemeenten in het  
  Vechtdal kan worden geïnvesteerd in 4 ANPR camera’s. 
● Meer integrale controles door instanties als: politie, UWV, OM,  
  belastingdienst etc. 
● Als overheidsinstantie bestraffende sancties opleggen om het leed  
  voor overtreders te vergroten. Dat doen we door meer inzet op de  
  preventie van het bestuursrecht.  
● De samenwerking op in het Vechtdal versterken op het gebied van  
  ondermijning en veiligheid. 
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Samen genieten en prettig oud kunnen worden in de gemeente Harde 
 

Vanuit rentmeesterschap op een verantwoorde manier de uitstoot van 
broeikasgassen terugdringen 

Vanuit onze opdracht om rentmeester te zijn voor onze wereld en onze 
omgeving wil het CDA Hardenberg bijdragen aan duurzame maatregelen. 
Met een realistische blik en in samenspraak met onze inwoners. Ook op de 
schaal van de gemeente Hardenberg willen we samen stappen vooruit 
zetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Niet om hier de 
klimaatproblemen van de hele wereld op te lossen, maar wel onze 
verantwoordelijkheid te nemen.  

Energieopwekking 
Het CDA vindt het belangrijk om de komende jaren te blijven inzetten op 
het stimuleren van duurzame energie. We hoeven daarbij niet het braafste 
jongetje van de klas te zijn. Maar niets doen is ook geen optie. Met als kader 
de Regionale Energie Strategie West-Overijssel, zetten wij ons in voor een 
verdere verduurzaming van de energieopwekking.  

Zonnevelden op landbouwgrond 
Het CDA wordt niet enthousiast van zonnepanelen op landbouwgrond. 
Daarom willen we vooral de daken in onze gemeente benutten voor het 
opwekken van zonne-energie. Daarmee kan landbouwgrond in het 
buitengebied worden gespaard. Agrariërs die binnen het eigen bouwvlak 
zonnepanelen willen plaatsen om het bedrijf duurzamer te maken, moeten 
daarvoor wel mogelijkheden op maat krijgen.  

Windenergie: maatwerk en draagvlak 
Het CDA Hardenberg vindt dat een dwingende overheid de samenleving 
niet meekrijgt in de energietransitie. Goede participatie is het toverwoord. 
Ook bij windprojecten is draagvlak belangrijk. Dat begint met in een vroeg 
stadium de omgeving te betrekken. En met het nemen van maatregelen, 
waardoor de omgeving kan meeprofiteren in de vorm van geld en 
zeggenschap. Alleen dan zal de slagingskans van windprojecten groter  

Hoofdstuk 11: DUURZAAM: KLIMAAT, ENERGIE EN CIRCULAIR 
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worden. Bij het bepalen van kansrijke windgebieden is het belangrijk om af 
te wegen welke ontwikkelingen nog meer beslag leggen op dat gebied.  

Netbeheerders 
Het CDA wil een versnellingsagenda voor het op orde brengen van het 
elektriciteitsnetwerk in onze gemeente. De huidige staat is namelijk een 
behoorlijk knelpunt in de energietransitie. We beseffen dat we als 
gemeente geen supergrote invloed hebben op deze ontwikkeling. Maar we 
kunnen wel meedenken en vooral ook aandacht blijven vragen t.a.v. 
prioriteiten en netwerkaanpassingen in ons gebied. Daarom is 
samenwerking met andere gemeenten en de provincie belangrijk om 
versnelling te kunnen realiseren.  

Groen gas 
Het CDA wil dat de gemeente niet alleen kijkt naar het doel om wijken 
aardgasvrij te maken. Wij willen een brede aanpak, waarbij alle opgaven 
voor een wijk aan elkaar worden gekoppeld. Dus naast aardgasvrij, 
tegelijkertijd werken aan renovatie, riolering, infrastructuur, groen, sociale 
wijkverbetering enz. Om dit te kunnen realiseren moet er een goed 
programma komen en structureel geld beschikbaar zijn, dat afkomstig is 
uit een nationaal fonds. Het CDA ziet kansen voor het gebruik van groen 
gas als alternatief. Bij groen gas kan gebruik worden gemaakt van de 
bestaande infrastructuur. Bovendien kunnen agrariërs worden ingezet als 
producent van groen gas. 

Inspelen op waterstof-innovaties 
Het CDA ziet ook in de gemeente Hardenberg serieuze kansen voor de 
inzet van waterstof als middel om onze energievoorziening te 
verduurzamen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelen in 2030. Wij vinden 
dat de gemeente deze ontwikkelingen moet faciliteren. Een eerste stap 
daarbij is de realisatie van een waterstoftanklocatie, dat het voor bedrijven 
mogelijk maakt om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Maar ook is het 
goed om te onderzoeken of bijvoorbeeld de Nedersaksentrein op waterstof 
kan gaan rijden.  
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Vervoer 
Om onze vervoersbewegingen verder te verduurzamen wil het CDA 
Hardenberg veel meer openbare laadpalen realiseren voor elektrische 
auto’s. In onze uitgestrekte gemeente blijven veel inwoners namelijk 
afhankelijk van de auto als vervoermiddel. We willen ook een aantal snel 
laadstations realiseren, zoals bijvoorbeeld in de omgeving Witte Paal. Het 
CDA wil ook mogelijkheden verkennen of de inzet van deelauto’s een 
oplossing kan zijn om onze vervoersbewegingen te verduurzamen. Verder 
vindt het CDA belangrijk dat met allerlei maatregelen en campagnes het 
fietsen wordt gestimuleerd (o.a. woon-werk verkeer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Nieuwe 
energieprojecten 
alleen mogelijk 
maken met de 
omgeving en 

voldoende 
draagvlak! 
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Het CDA Hardenberg wil: 

• Fors inzetten op duurzame energie, kansen benutten en bouwen  
  aan draagvlak. We nemen onze verantwoordelijkheid samen met  
  inwoners en ondernemers en bepalen gezamenlijk de maatregelen  
  en het tempo. 
• Wij gaan voor zonnepanelen op daken en zijn niet enthousiast over  
  zonnepanelen op landbouwgrond.  
• Nieuwe projecten rondom energieopwekking alleen mogelijk  
  maken als de omgeving er vroegtijdig bij is betrokken en er  
  voldoende draagvlak is.  
• Samen met partners een versnellingsagenda maken om het  
  elektriciteitsnetwerk in de gemeente Hardenberg op orde te krijgen  
  voor de energietransitie.  
• Inzetten op groen gas als kans voor agrariërs en verduurzaming van  
  bestaande woningen. 
• Inspelen op waterstof-innovaties en daarvan profiteren. 
• Dat duurzaam worden voor alle inwoners haalbaal en betaalbaar is. 
• Op een aantal plaatsen in de gemeente een snel laadstation voor  
  elektrische auto’s realiseren. Bijvoorbeeld bij de Witte Paal. 
• Meer programma’s introduceren voor deelfietsen (naast de  
  bestaande OV-fiets). Bijvoorbeeld ook op industrieterreinen,  
  waardoor de fiets gemakkelijker kan worden gebruikt voor het  
  woon-werkverkeer. 
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Nieuwe plannen voor groene stad- en dorpskernen als 
ontmoetingsplekken 

De centra in de kernen van onze gemeente maken een transformatie door. 
Ze hebben niet alleen een functie meer voor winkelen en boodschappen 
doen. Maar het worden ook steeds meer ontmoetingsplekken voor eigen 
bewoners en gasten. Het CDA vindt het belangrijk om de centra van alle 
kernen weer eens goed onder de loep te nemen en plannen te maken. 
Samen met pandeigenaren, ondernemers en bewoners. We willen daarbij 
ook kijken naar het optimaliseren van belangrijkere aspecten zoals sfeer, 
beleving en groen. En daarvoor ook geld beschikbaar stellen. In de kernen 
Dedemsvaart en Hardenberg is doorontwikkeling van de 
kernwinkelgebieden noodzakelijk.  

 

Het CDA Hardenberg wil:  
• Gratis wifi in een aantal centra van de gemeente Hardenberg. 
• Meer investeren in de kleinste centra van kernen in de gemeente  
  Hardenberg. 
• Specifiek een investeringsprogramma voor de o.a. de centra in  
  Slagharen, Balkbrug en Gramsbergen. 
• Een klantgerichter systeem van betaald parkeren in Hardenberg,  
  met in- en uitrijden op basis van kenteken. Het huidige systeem  
  roept teveel frustraties op. 
• Meer mogelijkheden voor een aantal uren gratis parkeren in het  
  centrum van Hardenberg 
• In de centra van Dedemsvaart en Hardenberg blijven werken aan  
  een compact kernwinkelgebied. Indien nodig springen we als  
  gemeente bij om kansen mogelijk te maken. Daarbij lobbyen wij  
  actief voor geld vanuit zowel provincie, rijk en Europa. 

Hoofdstuk 12: CENTRUM VAN STAD EN DORP 
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• Eigenaren buiten kernwinkelgebieden helpen bij de transformatie
van winkelpanden naar woningen.

• Het initiatief ‘Dedemsvaart Groen’ ondersteunen.
• De achterzijde van de Marktstraat in Dedemsvaart beter bereikbaar

maken.
• Samen met partijen in Dedemsvaart kijken naar de mogelijkheid

van schuin parkeren op de Markt.
• De Wisseling in Dedemsvaart inrichten als aantrekkelijk

verblijfsgebied.
• Onderzoeken of er meer recreatieve activiteiten mogelijk zijn op de

Vecht en de Vaart.
• Het marktplein in Hardenberg vergroenen met o.a. een waterpartij

of fontein.
• Onderzoeken of de oude haven in Hardenberg in ere kan worden

hersteld, samen met een ophaalbrug.
• Opwaardering van de stadsrand vanaf het gemeentehuis, langs de

Kastanjehof, Troubadour, Gedempte Haven en Theater de
Voorveghter.

‘’ Meer 
mogelijkheden 
voor een aantal 

uren gratis 
parkeren in 

Hardenberg! 
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Een financieel gezonde gemeente, zonder te hoge lasten voor inwoners 
en ondernemers. 
Rol van de gemeente 
De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. De kracht zit bij de 
mensen in de samenleving. Hun ideeën, initiatieven en wensen zijn leidend. 
Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie zijn daaraan 
ondersteunend. Het doel is om naast initiatiefnemers te staan, hen de 
ruimte te geven en te faciliteren. De rol van de gemeente is steeds vaker 
“Mede mogelijk maken”, in plaats van zelf trekker en uitvoerder te zijn. 
Daarom is het belangrijk om inwoners, ondernemers en organisaties ook te 
betrekken bij de koers van de gemeente en (nieuwe) beleidsvraagstukken, 
zoals woningbouw of duurzaamheid. Dat vergt goede communicatie en het 
faciliteren van dialoog en inwonersparticipatie. Sterker nog: in de gedachte 
van ‘’Right to Challenge’’ nodigen we inwoners uit om de gemeente uit te 
dagen mee te doen met de samenleving. 

Financieel 
De laatste jaren hebben veel gemeenten het financieel moeilijk door 
beslissingen, die in Den Haag worden genomen. In Hardenberg hebben we 
ons huishoudboekje echter goed op orde. Dat hoort ook zo, inclusief een 
appeltje voor de dorst voor moeilijker tijden. De gemeente investeert in de 
samenleving, probeert lasten van inwoners beheersbaar te houden en 
zorgt voor een gezonde en solide organisatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13: ROL VAN DE GEMEENTE EN FINANCIËN 

‘’ Dorpen en 
projecten één vast 
aanspreekpunt c.q. 

contactpersoon 
bieden. 
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Het CDA Hardenberg wil: 

• Dorpen en projecten één vast aanspreekpunt c.q. contactpersoon
bieden.

• Eenvoudig leesbare formulieren, brieven en documenten.
• Een duidelijke uitleg bij de jaarlijkse aanslag gemeentelijke

belastingen, waarin duidelijk wordt uitgelegd waar het geld aan
wordt besteed.

• De samenleving de ruimte bieden om met eigen initiatieven en
plannen te komen, waarbij de gemeente ondersteunt om deze te
realiseren.

• Een sluitende meerjarenbegroting met een appeltje voor de dorst.
Extraatjes kunnen incidenteel (éénmalig) worden geïnvesteerd.

• Dat de gemeentelijke belastingen en heffingen in lijn liggen met
andere gemeenten in de regio.

• Het OZB-tarief niet verhogen. Alleen met de inflatie corrigeren.
• Een lobby richting de landelijke politiek opstarten om meer

onderscheid te realiseren in de OZB-belasting voor niet-woningen.
Nu is er geen verschil in berekening tussen grote bedrijven en
kleine zelfstandigen, zoals de bakker, de slager of de boer.

• De hondenbelasting ook echt blijven gebruiken voor het
schoonhouden van honden uitlaatstroken en het maken van
nieuwe hondenspeelvelden.
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