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‘Stoffig’ en ‘langdradig’ zijn twee woorden, die jongeren vaak koppelen aan de 
politiek. Dit betekent niet dat jongeren zich niet bezig houden met politiek. 
Integendeel. Onderwerpen als het woningtekort en de bereikbaarheid van 
het openbaar vervoer leven enorm onder jongeren. Als jongeren van CDA 
Molenlanden hebben we de onderwerpen, die jongeren aan het hart gaan, 
opgeschreven in een jongerenprogramma. Een programma voor én door jongeren 
dus. Het programma is naar onze mening een ambitieus plan, waarmee we de 
komende jaren aan de slag kunnen. Op deze manier willen we de onderwerpen 
die onder jongeren leven de aandacht geven, die ze verdienen. 

CDA Jongeren Molenlanden

 VOORWAARDE
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Het is van groot belang dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie gemeente. We 
hebben het begrip ‘thuis voelen’ verdeeld over de onderwerpen: het zorgen voor 
veilige situaties op straat, openbare voorzieningen en een veilige omgeving voor alle 
inwoners van de gemeente.

1.1 Meldpunt onveilige situaties
Het is van belang dat onveilige situaties in de gemeente zichtbaar worden. Hiervoor 
willen we een meldpunt onveilige situaties oprichten. Bij dit meldpunt kunnen 
mensen gevallen van onveilige verkeerssituaties, maar ook straatintimidatie melden. 
Dit om onveilige plekken en situaties in de gemeente zichtbaar te maken en 
vervolgens te verbeteren. 

1.2 Meer mogelijkheden om te sporten
Binnen de gemeente wil het CDA zich inzetten voor een gezonde generatie. 
Dit houdt onder andere in dat wij ons inzetten voor een groot aanbod aan 
sportvoorzieningen in de gemeente. Denk hierbij aan het aanleggen van speciale 
plekken waar buiten gesport of gefitnest kan worden. Ook zetten wij ons in voor een 
breed sportaanbod voor de jongeren in de verschillende kernen. We hebben hierbij 
de ambitie om zoveel mogelijk sportplekken multifunctioneel te maken. Hierdoor 
zijn alle sporten die beoefend kunnen worden op centrale plekken gevestigd in de 
dorpen en stad, waardoor ze voor iedereen goed bereikbaar zijn.

1.3 Je mag er zijn
Iedereen verdient moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht huidskleur, seksuele 
gerichtheid, sekse of gender. Het indienen van een motie door het CDA, met daarin 
dat de gemeente een bijdrage moet leveren aan het bevorderen van respect voor 
LHBTI’ers, komt voort uit de wens om onderling begrip en respect te bevorderen. 
Betrokken met elkaar en begrip voor elkaar leidt tot het gesprek waar het CDA zich 
voor inzet en zal blijven inzetten. 

Wij willen staan voor een inclusieve samenleving. Dat houdt dus in dat de overheid 
niet alleen bedoeld is voor een bepaalde groep burgers. Als CDA willen we binnen de 
gemeente geen onderscheid maken tussen mensen op basis van hun economische 
situatie, medische keuze of geloof. 

 1. THUIS VOELEN
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Er kan nog veel verbeterd worden aan het openbaar vervoer in de gemeente 
Molenlanden. Zonder auto kan het veel tijd kosten om op bepaalde plekken te 
komen. Vooral in dorpen waar het openbaar vervoer maar beperkt aanwezig is zoals 
in Streefkerk, Bleskensgraaf en Brandwijk. 

2.1 Deelscooters en deelfietsen
Een oplossing voor de beperkte aanwezigheid van het openbaar vervoer in onze 
gemeente is deelmobiliteit. Door elektrische fietsen en scooters te plaatsen op 
centrale punten, hebben alle inwoners de mogelijkheid om van het openbaar 
vervoer gebruik te maken. De inwoners van de dorpen of stad waar geen tot 
weinig verbindingen zijn, kunnen zo toch binnen een relatief kort tijdsbestek 
naar een goede trein-of busverbinding reizen. Bovendien maakt deelmobiliteit 
het mogelijk tussen kernen te reizen, waar geen tot weinig verbindingen met het 
openbaar vervoer aanwezig zijn. De gemeente zou actief op zoek moeten gaan naar 
marktpartijen, die in samenwerking met de gemeente deelscooters en deelfietsen 
bij haltes kunnen realiseren. 

2.2 Meer informatieborden bij bushaltes
Regelmatig horen we dat het soms onduidelijk is waarom sommige lijnbussen 
uitvallen. Wij vinden het daarom belangrijk dat er borden zijn bij de bushaltes die 
duidelijke en actuele informatie over de bussen weergeven. Wanneer een bus uitvalt, 
moet dit op de borden te zien zijn, zodat de reiziger direct op zoek kan gaan naar 
een reisalternatief.  Lang wachten op een bus die niet meer komt, omdat actuele 
informatie ontbreekt, wordt zo verleden tijd.  

2.3 Behoud van veerdiensten
Vanuit Molenlanden zijn er een aantal veerdiensten die ervoor zorgen inwoners van 
A naar B te brengen. Scholen, werk, een bezoek aan vrienden, allemaal zijn ze van 
waarde voor ons. De waarde van de veerdiensten werd bijvoorbeeld duidelijk, toen 
in 2020 werd besloten om de nachtdiensten de schrappen.  We willen ons daarom 
inzetten voor het behoud van de veerdiensten die we hebben, zodat we kunnen 
blijven reizen naar plekken die voor ons belangrijk zijn. We willen dit doen door goed 
contact te onderhouden met de veerdiensten, de provincie en de inwoners.

 2. VERVOER
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Vaak hebben burgers en voornamelijk jongeren goede ideeën voor het organiseren 
van een evenement. Soms is het alleen nog lastig om de juiste weg te vinden naar 
de gemeente. Daarom gaan wij ons inzetten om een professioneel aanspreekpunt 
bij de gemeente aan te stellen waardoor het voor burgers duidelijker is waar en bij 
wie ze terecht kunnen voor vragen over het opzetten van een evenement. Daarnaast 
pleiten wij voor tenminste drie centrale locaties die beschikbaar gesteld worden 
door de gemeente en die gehuurd kunnen worden door burgers om een evenement 
te organiseren. 

Met de woonvisie van 2020 is de juiste toon gezet: gemeente Molenlanden heeft 
grote ambities op het gebied van woningbouw. Maar in visies kun je niet wonen. Het 
is tijd om de visie om te zetten in daden. De komende jaren moet alles op alles gezet 
worden om woningen te realiseren. Starterswoningen, maar ook woningen in het 
middensegment en seniorenwoningen. Door een gevarieerd aanbod van woningen 
aan de woningmarkt toe te voegen, wordt de doorstroom bevorderd en blijft geen 
woonruimte onbenut.

Daarnaast pleiten wij dat Gemeente Molenlanden actief op zoek gaat naar 
alternatieve woonvormen die aansluiten bij de behoefte van de inwoners van de 
gemeente. Een afwachtende houding kunnen we ons ten tijde van een woningnood 
namelijk niet permitteren. Vooral starters beschikken niet over de juiste informatie 
om zelfstandig te komen tot een initiatief. Een actieve houding vanuit de gemeente 
begint dan ook met het informeren van jongeren over de woningmarkt van 
Molenlanden en alternatieve woonruimtes. Naast het informeren van jongeren moet 
de gemeente zich bezig houden met het werven van gronden, die beschikbaar 
gesteld kunnen worden voor bijvoorbeeld small houses. Door jongeren tijdig te 
informeren over de mogelijkheden binnen de gemeente, wordt voorkomen dat 
jongeren wegtrekken uit de gemeente. 

 4. WONEN

 3. EVENEMENTEN
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Voldoende neerslag en een zeer vruchtbare grond maakt ons gebied geschikt voor 
de melkveehouderij. Dat maakt dat we ook een echte plattelandsgemeente zijn. 
Wel staan we als gemeente voor een aantal grote uitdagingen. Bijvoorbeeld het 
verminderen van broeikasgassen in het veenweidegebied, het versterken van de 
biodiversiteit in de regio, het energieneutraal zijn in 2050 en het leefbaar houden 
van het platteland. Veel van deze uitdagingen zijn vanuit provinciaal, landelijk of 
Europees niveau opgelegd. Om deze uitdagingen te bereiken, kan de gemeente 
samen met de jonge boeren het verschil maken. De gemeente is in veel gevallen 
niet direct verantwoordelijk voor het beleid, maar kan wel een ondersteunde rol op 
zich nemen. Hierdoor kunnen we invulling geven aan het beleid van de provincie, 
het rijk en Europa. Daarnaast zorgen we dat jonge boeren hun bedrijf weer kunnen 
overdragen aan de jonge boeren van de toekomst.

Jongeren willen volwaardig meedoen en gehoord worden. Om deze reden zijn wij 
er voorstander van dat de gemeente Molenlanden meetups blijft organiseren. De 
meetups zijn zowel gericht op het faciliteren van belangrijke informatie als advies 
ophalen voor het gemeentebestuur (over bijvoorbeeld kopen, huren of werken in de 
gemeente). Dit komt neer op twee meetups per jaar. 

Wij pleiten ervoor dat jongeren vroeg worden betrokken bij de (gemeente)politiek 
door 18-jarigen een informatiepakket toe te sturen. Dit informatiepakket bevat 
onder ander de contactgegevens van ‘jonge’ raadsleden, zodat ze makkelijk iemand 
kunnen aanspreken als ze een idee of vraag hebben. 

 5. KLIMAAT & ENERGIE

 6. JONGEREN & POLITIEK


