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Inleiding 

Voor je ligt een verkiezingsprogramma gemaakt door jongeren, voor 
jongeren. “De jeugd is onze toekomst” wordt vaak gezegd en we 
hopen dat ook jij je daarin aangesproken voelt.  We roepen je bij deze 
op om mee te stemmen voor jouw toekomst! 

Veel jongeren associëren politiek met stoffig, saai of voor ouderen. 
Toch zijn er tal van onderwerpen die ook voor jongeren van belang: 
zijn.  Denk aan: het enorme woningtekort, duurzaamheid, 
werkgelegenheid, onderwijs en het verenigingsleven.  

De jongeren binnen het CDA vinden dat er In de leeftijdsopbouw van 
de raad meer diversiteit moet komen. Daarom moeten er  meer 
jongeren in de raad hun stem laten horen, de stem van de toekomst. 

De gemiddelde leeftijd van de huidige gemeenteraad is relatief hoog. 
Jongeren verdienen wat ons betreft een stem! Wij zijn dan ook  trots 
op het groot aantal jonge leden op de kandidatenlijst van het CDA 
Goeree-Overflakkee. 

Als jongeren van CDA Goeree-Overflakkee hebben we ons best gedaan 
om een aantal belangrijke zaken te benoemen die ons op dit eiland 
aan het hart gaan.  We onderschrijven het algemene 
verkiezingsprogramma, maar voegen er onze speerpunten aan toe 
met dit jongerenprogramma.   

We roepen je bij deze op om te gaan stemmen. Elke stem kan het 
verschil maken! Stem daarom op 16 maart op een jong raadslid!  

   
            Tim    Ellen  Farah           Adriaan Jan-Anton                 Geert-Jan 
      Jochems               van Rossum                  Chipashvili -Laan         Houweling               Houweling                Naberman 

 

 

#3 #9 #11 #15 #25 



 
 

[4] 
 

  

 
 
 
 
Voorrangsregeling huizenmarkt jongeren  
 
Jongeren worden momenteel het hardst getroffen in de huidige 
wooncrisis. Het opbouwen van een toekomst lijkt voor jongeren niet 
mogelijk op Goeree-Overflakkee. Veel woningen worden opgekocht 
door investeerders of mensen van buiten het eiland, waardoor de 
prijzen opgedreven worden en jongeren die zijn opgegroeid op dit 
eiland niet aan een eigen huis kunnen komen. Daarom pleiten we 
voor een voorrangsregeling voor starters die woonachtig zijn op dit 
eiland  bij de verkoop van woningen. Niet omdat andere mensen niet 
welkom zijn, maar om te voorkomen dat jonge mensen ‘van hier’ 
noodgedwongen uit hun dorp moeten vertrekken omdat zij (nog) 
geen zak geld neer kunnen leggen. 
 
Nieuwe woonvormen 
 
Daarnaast willen we dat gemeente Goeree-Overflakkee actief op 
zoek gaat naar woonvormen die aansluiten bij de behoefte van de 
inwoners. Een afwachtende houding kunnen we in deze 
woningmarkt niet permitteren. Vooral starters beschikken niet over 
de juiste informatie om zelfstandig te komen tot een initiatief en 
hebben een gemeente nodig die zich actief inzet voor betaalbare 
woningen.  
 
Inzet op betaalbare woningen in alle kernen 
 
Wij willen de leefbaarheid in de kernen verbeteren en vinden het 
belangrijk dat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Het 
bouwen van betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen is 
hierbij heel belangrijk. Er moet in alle kernen gebouwd worden. 
Daarbij moet de karakteristieke uitstraling van het dorp behouden 
blijven. Op deze locaties kan er bijvoorbeeld ook gekeken worden 
naar alternatieve manieren van bouwen, zo kunnen we nog beter 
met onze ruimte omgaan en deze beter benutten. Hierbij kan de 
gemeente ook meer de regie pakken door te kijken op welke locaties  
 

1. Wonen  
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woningen het best gebouwd kunnen worden en voor welke 
doelgroep er gebouwd moet worden  
                    
 Pilot: Jong geleerd, oud gedaan 
 
Als CDA jongeren zouden we graag een pilot draaien “jong geleerd, 
oud gedaan”-huus. Een woning met bijvoorbeeld 8 jongeren (<35) en 
8 senioren. Het is de bedoeling om je als inwoner een aantal uur per 
maand in te zetten voor de medebewoners en/of het gebouw. 
Jongeren kunnen dingen doen die de ouderen niet (meer) kunnen 
en andersom. Op diverse plekken in het land is al bewezen dat dit de 
kwaliteit van leven vergroot voor beide groepen. Daarnaast draagt 
het bij aan het oplossen van de woningnood. Ouderen stromen 
vanuit een gezinswoning door en je kunt in deze vorm meer 
woningen op een oppervlakte kwijt. Ook kan er gekeken worden 
naar duurzaamheid en het gezamenlijk bekostigen van faciliteiten.  
 

 
 
 

 

Goede onderwijsvoorzieningen  

Naast de MBO-opleidingen zien we ook graag specifieke HBO-
opleidingen op Goeree-Overflakkee komen gericht op onze 
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld opleidingen als Informatica en 
Verpleegkunde. In samenspraak met ondernemers en instellingen  
zouden er stagemogelijkheden en baangaranties kunnen worden 
gegeven, waarmee we HBO-geschoold personeel voor deze sector 
op ons eiland behouden. Een breder lokaal aanbod van 
vervolgonderwijs is van belang voor de jongeren van ons eiland. 

 

 

2. Studeren en werken  
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Ondernemen 

Tijdens de bedrijfs- en dorpsbezoeken de afgelopen vier jaar viel het 
ons op dat we veel mooie lokale ondernemingen hebben. Dit 
juichen we toe. We vinden dan ook dat lokaal aanbesteden een 
vanzelfsprekendheid moet zijn. 

 

Werkgelegenheid 

We zien dat veel jongeren buiten het eiland gaan wonen als ze daar 
een baan vinden. Wij willen meer banen creëren zodat jongeren op 
het eiland kunnen blijven wonen én werken. Als gemeente moeten 
we daarom een positief vestigingsklimaat creëren voor bedrijven 
die veel geschoolde arbeidsplaatsen bieden.  

 

Landbouw 

Gezien de veranderende wet- en regelgeving wordt de toekomst 
van boeren steeds meer onzeker. Ook rondom de vraag of je een 
landbouwbedrijf over gaat nemen of niet. We vinden het daarom 
belangrijk dat iedereen zo goed als mogelijk geïnformeerd wordt 
over alle kansen en bedreigingen en dat diverse partijen met elkaar 
in gesprek blijven. De gemeente kan de Europese wetgeving niet 
veranderen. Waar we wel aan kunnen bijdragen is het imago van 
onze boeren. De Nederlandse agrarische sector heeft relatief de 
laagste impact op het milieu van alle landen op de wereld. We 
mogen met recht trots zijn op onze boeren. 

 

 

 

 



 
 

[7] 
 

  

 

 

 

Goede busverbindingen 

 

Wij, als CDA-jongeren, vinden dat de huidige OV-verbindingen 
behouden moeten blijven en waar nodig verbeterd moeten worden. 
Door de afname in OV-reizigers vanwege het coronavirus komen de 
vaste busverbindingen naar de kleinere kernen zoals Ooltgensplaat, 
Den Bommel, Achthuizen, Stad aan ‘t Haringvliet en Herkingen in 
gevaar. Wij willen deze vaste busverbindingen behouden of, waar 
mogelijk, verbeteren om de bereikbaarheid van deze kernen te 
kunnen garanderen. 

 

Daarnaast willen we intensiever gaan samenwerken met de 
provincie en het waterschap om de wegen en dijken veiliger te 
maken. Ook willen we de veiligheid op de meest gebruikte 
fietsroutes naar de basis- en middelbare scholen waarborgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid 
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 Je mag er zijn! 

Iedereen verdient het om zichzelf te zijn op Goeree-Overflakkee, 
ongeacht wie je bent, wat je bent en wat je denkt. We vinden het 
belangrijk dat we met respect omgaan met elkaar. Het is tenslotte 
het eiland van ons allemaal en we moeten er met elkaar wat van 
maken. 

 

Identiteit 

Goeree-Overflakkee heeft een eigen identiteit. De mensen leven 
toch, of je wilt of niet, iets anders dan in de stad of in dichtbevolkt 
gebied. De CDA jongeren willen die identiteit graag behouden. 

 

Eropuit  

De jongeren van het CDA willen zich inzetten om het uitgaansleven 
te verbeteren, zodat vermaak niet buiten het eiland hoeft te worden 
gezocht. De gemeente zal horecaondernemers moeten 
ondersteunen en stimuleren tot samenwerking. We willen inzetten 
op een gevarieerd aanbod en het verbeteren van wat er is. 
Daarnaast is het van belang om organisatoren van evenementen 
(zoals schuurfeesten, braderieën en koningsdag) meer ruimte te 
geven en te ondersteunen. 

 

Groen 

Het verbeteren van de biodiversiteit is op initiatief van de jongeren 
opgenomen in het verkiezingsprogramma van CDA Goeree-
Overflakkee. We willen bijvoorbeeld meer groen in de wijk. Wellicht 
is er in een van de dorpskernen ruimte voor een Tiny Forest. 

4. Jouw eiland!  
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Wij als jongeren willen meer inspraak hebben op het gebied van 
milieu en klimaat. Laat deze beslissingen gemaakt worden door 
jonge raadsleden. De nieuwe generatie is aan zet. Zorg voor deze 
stem! 

  

 

Een vitaal en bruisend verenigingsleven  

Sport is belangrijk voor gezondheid en saamhorigheid. Een 
sportvereniging kan een verbindende factor hebben in de 
samenleving. Daarbij vinden we het belangrijk dat er een diversiteit 
is aan sportmogelijkheden. Behoud van de verenigingen die er op 
dit moment zijn is een pré. Van de voetbal tot de 
tafeltennisvereniging, van honkbal tot darten.  

In de afgelopen raadsperiode zijn de accommodaties van 
voetbalverenigingen onderdeel geweest van de harmonisatie. Nu 
wordt het tijd voor de overige buitensportverenigingen. Als CDA 
Jongeren vinden we dat deze verenigingen snel duidelijkheid 
moeten krijgen, zodat ook deze, soms verouderde, accommodaties 
een update kunnen krijgen. 

Ook verenigingen binnen de cultuursector vormen voor ons een 
belangrijk speerpunt voor de leefbaarheid op Goeree-Overflakkee, 
zo kun je bijvoorbeeld denken aan de lokale muziekvereniging. 
Verenigingen zorgen voor saamhorigheid en zijn de verbindende 
factor tussen verschillende mensen en dragen bij aan een gezond 
sociaal netwerk. Deze verenigingen hebben het vaak zwaar door 
het wegebben van subsidies. Als CDA Jongeren willen wij dat de 
gemeente actief met deze verenigingen aan tafel gaat voor een 
gezonde blik op de toekomst. 

5. Sport, cultuur en verenigingen   
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Het mag duidelijk zijn dat een ruimer aanbod starterswoningen, 
een gezond sport- en verenigingsleven en een veilig en goed 
bereikbaar eiland belangrijk zijn om ons eiland aantrekkelijk te 
houden voor jongeren en jongvolwassenen. Wij, de jongeren van 
CDA Goeree-Overflakkee, dringen erop aan dat de gemeente het 
belang van de jongeren niet uit het oog verliest en hier rekening 
mee houdt bij het maken van beslissingen. 

Met meer inzet op wonen, sport- en verenigingsleven en de 
bereikbaarheid, zorgt de gemeente voor een betere leefomgeving 
voor de jongeren van Goeree-Overflakkee. Dit zal ervoor zorgen dat 
meer jongeren op het eiland blijven wat zal zorgen voor een gezellig 
en bruisend Goeree-Overflakkee. 

Tot slot willen wij alle jongeren van het eiland op roepen de 
komende jaren mee te denken en te werken aan ideeën voor ons 
mooie eiland. Wij als CDA jongeren hopen de komende jaren met 
jouw stem aan de slag te kunnen gaan. Jouw stem telt! 

 

 

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon eens van gedachte 
wisselen? Neem gerust persoonlijk contact met ons op of mail naar 
cdagoereeoverflakkee@gmail.com. 

Ben je onder de 32 en heb je interesse om ook lid te worden van het 
CDA én CDJA? Dan kun je het eerste jaar voor slechts €5,- al lid 
worden. https://www.cda.nl/partij/doe-mee/word-lid/informatie-
lidmaatschap 

Slot: Kom erbij! 

mailto:cdagoereeoverflakkee@gmail.com
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