
LIJST CDA LOCHEM

1. Henk Datema - Epse
2. Willem Achtereekte - Eefde
3. Pieter Bas ter Maat - Lochem
4. Eelke Meijer - Eefde
5. Jaap Jonk - Laren
6. Peter Lukassen - Laren
7. Jo Teenstra - Laren
8. Chris Spekschoor - Lochem
9. Jan Haijtink - Gorssel
10. Joke Lubberding - Eefde
11. Wim Scholthof - Kring van Dorth
12. Wim Hakkert - Laren
13. Henk Beltman - Lochem
14. Gerrit Kaemingk - Lochem
15. Janna Nijenhuis - Laren

CDA heeft een actieve jongerenclub
(CDJA) en een actieve ouderenclub
(CDAS). CDA is een partij met een
traditie en dat betekent juist dat
wij oog hebben voor de jeugd. CDA
zet zich in voor duurzaamheid voor
de volgende generaties en de zorg
voor de ouderen. We willen niet
alleen vandaag genieten van onze
gemeente maar ook in de toekomst.

Jongeren geven we een plek om te
leren, maar ook om te werken. Ook
hun toekomst ligt in onze gemeente.
Voor ouderen zorgen we dat ze
passend kunnen wonen op hun
welverdiende oude dag. Samen is het
prettig wonen. CDA is bij uitstek de
familiepartij.

Stem op 16 maart CDA!

JONG EN OUD

Facebook: CDALochem, Twitter: CDALochem, Instragram: CDALochem
Voor meer informatie zie onze website: www.cdalochem.nl

STEM CDA!
IEDEREEN TELT!

WWW.CDALOCHEM.NL



CDA LOCHEM
Stem 16 maart CDA

Het CDA is een volkspartij, ons motto is: ‘Iedereen telt’. Er zijn al
teveel verschillen tussen mensen. Tussen arm en rijk, tussen stad en
boer. Het CDA zoekt het goede leven voor ieder mens.

Het CDA is een partij met mensen die midden in de maatschappij
staan. Bij ons vind je de boer en de bestuurder, de onderwijzer en
de automonteur. Het CDA is een partij met traditie. Wij geloven in
eerlijkheid en rechtvaardigheid.

Het is glashelder dat er gebouwd moet worden. Het CDA wil vooral bouwen
voor jongeren en senioren. Dat is de snelste manier om het tekort op te lossen. 
Uitbreiding is onvermijdelijk; de gemeente zorgt voor heldere eenduidige 
regels.
De gemeente zorgt voor voldoende betaalbare (huur)woningen. Met
ontwikkelaars en woningbouwverenigingen worden goede afspraken
gemaakt over betaalbare prijzen en voorrang voor eigen inwoners.
Nieuwbouw is vanzelfsprekend duurzaam, maar mensen zijn gelukkiger in
een groene omgeving. Bij ieder nieuwbouwproject wordt voor voldoende
groene (speel)ruimte gezorgd.

Zeker in de zorg telt iedereen. De zorg is toegankelijk ook als je geen
computer hebt. Zorg moet ‘in de buurt’ zijn, ook door het ziekenhuis is 
Zutphen. Het CDA gaat uit van ieders eigen mogelijkheden en die van de 
sociale omgeving. Soms is er ondersteuning nodig. Voor uw vragen over zorg, 
jeugd, werk en inkomen kunt u terecht bij ‘t Baken.
De oorzaak voorkomen is beter genezen. Het CDA wil een
scheidingsloket om vechtscheidingen (met alle ellende voor kinderen) te
voorkomen. Eenzaamheid moet bestreden worden en de jeugdzorg gewoon 
weer door het rijk betaald worden. Mantelzorgers moeten door de gemeente 
gewaardeerd worden. Dus sport- en andere vereniging moeten zich 
inspannen om ook mensen met een beperking mee te laten doen.

De landbouw is een belangrijke sector voor het CDA. Het familiebedrijf moet 
blijven als een producent van veilig en verantwoord voedsel. De overheid 
zorgt ervoor dat agrariërs een stabiele inkomenspositie krijgen. Boeren 
worden langjarig en zeker betaald voor hun werk in bijvoorbeeld
landschapsonderhoud en watertaken. Proefprojecten voor duurzame energie 
winning worden zeker door de gemeente ondersteund.

CDA zet met haar speerpunt landbouw in voor een duurzame en zekere 
positie voor agrarische bedrijven in Nederland. Veranderingen komen er aan, 
maar wat het CDA betreft komen daar zekerheden voor in de plaats!

WONEN
 Een betaalbaar (t)huis voor iedereen

ZORG
Niet de regels, maar de inwoner is het uitgangspunt

LANDBOUW
Naar een coöperatieve samenleving voorbij de scheidslijnen


