
WWW.CDA-ZWARTEWATERLAND.NL

SAMEN VOORUIT
Verkiezingsprogramma 2022-2026

ZWARTEWATERLAND

Hoofdlijnen



SAMEN VOORUIT

Toch zijn er ook zaken waar het beter kan: sommige inwoners voelen die trots niet, hebben

fysieke/psychische klachten of hebben weinig sociale contacten en komen daardoor zelden buiten de

deur. Dit speelt ook bij onze jongeren. Ondanks de vele sociale netwerken in onze gemeente voelen zij

zich soms onvoldoende uitgenodigd om met de samenleving mee te doen. Daarnaast zijn er in de

fysieke omgeving een aantal grote uitdagingen: er zijn te weinig passende of betaalbare woningen, de

agrarische sector en daarmee de agrariërs staan onder druk en er moet veel gedaan worden om te

verduurzamen. Afsluitend heeft ook corona op veel plaatsen, naast persoonlijk leed, haar sporen

nagelaten.
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In Zwartewaterland is het goed leven. We hebben een sterke

ons-kent-ons-cultuur. Omzien naar elkaar is een groot goed

en dat moeten we koesteren. Inwoners leven samen en

ontmoeten elkaar via de kerk, tijdens sport of ontspanning

of tijdens één van de vele activiteiten die georganiseerd

worden. Dit via bijvoorbeeld cultuur-initiatieven, zoals

muziek/toneelverenigingen, festivals en evenementen. Het

CDA is hier trots op. Dit willen we behouden en versterken. 

Het CDA is bereid die verantwoordelijkheid te nemen. In ons verkiezingsprogramma doen wij voorstellen

die bijdragen aan een beter, gezonder en socialer Zwartewaterland. Daarbij behouden we wat goed gaat

en verbeteren we wat beter kan.

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat de kernboodschap van het CDA Zwartewaterland is. Daarom

bieden wij u dit verkorte verkiezingsprogramma aan. Hierin nemen wij u mee in onze kernwaarden en

belangrijkste standpunten. Wilt u verder lezen en zien hoe het CDA de toekomst van Zwartewaterland

ziet? Kijk dan op www.cda-zwartewaterland.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma!

Op 16 maart 2022 heeft u de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Kunt u zich vinden in de

kernwaarden en standpunten van het CDA? Dan hopen wij op uw stem!

Lijsttrekker CDA Zwartewaterland

Rudi van Zandwijk

Dat zijn thema's waar de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen.

http://www.cda-zwartewaterland.nl/


ONZE KERNWAARDEN
De kern van het christendemocratisch gedachtegoed is te vatten in

vier kernwaarden, namelijk ‘publieke gerechtigheid’, ‘gespreide

verantwoordelijkheid’, ‘solidariteit’ en ‘rentmeesterschap’. De leden

van het CDA streven deze kernwaarden na in het dagelijks leven en

politieke handelen. De Bijbel is daarbij de bron en het richtsnoer voor

ons doen en laten.

Recht doen
Publieke gerechtigheid: de rechtsstaat waar de overheid onderdeel

van uitmaakt, is een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van

menselijke waardigheid. De overheid heeft de taak om mens en

schepping tot hun recht te laten komen, de vrede te bewaken en het

recht te onderhouden.

WWW.CDA-ZWARTEWATERLAND.NL

Deze vier kernwaarden zijn voor ons wegwijzers. Het doel daarvan is

om mensen in hun gezin, hun directe omgeving en in de

samenwerkingsverbanden waar zij onderdeel van uitmaken tot hun

recht te laten komen (publieke gerechtigheid). Dit zodat zij, naar

individueel vermogen, een bijdrage leveren aan de samenleving

(gespreide verantwoordelijkheid) en daarbij omzien naar elkaar

(solidariteit) en samen bouwen aan een perspectiefrijke toekomst

voor toekomstige generaties (rentmeesterschap).

Dat betekent dat ieder mens telt. Dat de inwoner zich gehoord voelt

indien zij een beroep doet op de overheid. Dat het voor de inwoner

duidelijk is waar zij terecht kan bij vragen. Het CDA pleit voor een

bestuurscultuur die de inwoner vertrouwen geeft. Dat betekent dat

de bestaande manier van werken voortdurend aandacht vraagt. Ten

aanzien van de regelgeving dienen wij altijd kritisch te zijn. Is er sprake

van teveel bureaucratisering, dan moeten wij daar alert op zijn. Dat

betekent dat de huidige regelgeving altijd aandacht behoeft en moet

voldoen aan de menselijke maat. Daarnaast hebben inwoners recht op

een veilige omgeving. Dat betekent dat de overheid moet handhaven

indien die in gevaar komt. Samenvattend: de gemeente is er voor u en

niet andersom! Ze is dienend en gericht op de inwoners. Op u dus!



Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid
Gespreide verantwoordelijkheid: mensen, organisaties, bedrijven en overheden dragen een eigen en

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schepping en het algemeen welzijn, om zowel persoon als

gemeenschap te laten floreren. De overheid is niet het centrum, maar een onderdeel van de

samenleving. Zij moet ruimte laten voor variëteit en veelkleurigheid. Het CDA wil daarin een verbindende

rol spelen tussen inwoners en de lokale overheid. Dit allereerst door meer inspraakmogelijkheden van

inwoners te organiseren en bij grote, ingrijpende beslissingen altijd inwoners te betrekken. Daarnaast

ook ook door ideeën en mogelijke veranderingen te benoemen en te faciliteren zodat inwoners zelf

keuzes kunnen maken en hun eigen verantwoordelijkheid echt kunnen nemen.
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Omzien naar elkaar
Solidariteit: mensen zijn aan elkaar gegeven. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn het

gelukkigst als zij in gemeenschap met anderen leven, waarin ze worden gezien en gewaardeerd. De

overheid heeft de taak om te beschermen waar nodig en de ontplooiing van mensen te stimuleren. Als

het gaat om ontvangen van zorg, het vinden van werk of het kunnen deelnemen aan activiteiten en

zingeving, zorgt de gemeente ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Dit doet de

overheid door zorg te bieden, maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en inwoners met elkaar en

met deze initiatieven in verbinding te brengen.

Doorgeven wat van waarde is
Rentmeesterschap: vanuit de Bijbel betekent rentmeesterschap dat God de aarde geschapen heeft naar

Zijn beeld en dat wij, als mens, het in bruikleen hebben. Voor het CDA betekent dit in essentie dat wij in

het dagelijks leven op een verantwoorde wijze willen omgaan met mens, dier en milieu, zodat wij dit

goed en, wanneer mogelijk, zelfs beter kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dit doen wij door

nu zorgvuldig in te zetten op slimme klimaatmaatregelen zodat we een houdbare aarde kunnen

doorgeven.

ONZE KANDIDATEN

Rudi van Zandwijk (Genemuiden)
Koen Kerssies (Zwartsluis)
Lonneke Jacobs (Hasselt)
Arjan Albers (Hasselt)
Erik van der Stouwe (Zwartsluis)
Gijsbert van Dijk (Zwartsluis)

Evert van der Steege (Hasselt)
Wieneke Hofland (Zwartsluis)
Marco van der Vegte (Mastenbroek)
Arend Visscher (Genne)
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Dick Visserman (Genemuiden)
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Ook lid worden? www.cda-zwartewaterland.nl



ONZE STANDPUNTEN

Als iemand zorg nodig heeft en dit niet zelf kan regelen, dan staat de gemeente klaar voor onze

inwoners. Door vroeg problemen te signaleren en voorlichting te geven, proberen we zoveel mogelijk

dure zorg te voorkomen. Ook blijven we inzetten op sport en bewegen. Veel initiatieven in de

samenleving helpen andere inwoners op het gebied van ontmoeting, gezond leven of zingeving. Het CDA

vindt dat belangrijk; we moeten dat behouden en versterken. Zwartewaterland is een gemeente waarin

we omzien naar elkaar.

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Het leveren van zorg aan iedereen die dit nodig heeft

Investeren in preventie om wanneer mogelijk ‘zware’ zorg te voorkomen

Het voorkomen van inefficiënte zorg en het weren van ‘zorg-cowboys’

Voorkomen van armoede door financieel advies laagdrempelig aan te bieden

Blijven aanbieden van minimaregeling en kindpakketten

De voedselbank helpen met het vinden van een nieuwe (geschikte) locatie

Ervoor zorgen dat elke inwoner, ongeacht de financiële situatie, kan meedoen aan sport of

cultuur; 

Geen enkele huisuitzetting uit sociale huurwoning of afsluiting gas/water/electra

Ondernemers zoeken en ontzorgen bij aanbieden van meer beschutte werkplekken
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Omzien naar elkaar

Zorg:

Welzijn:

Integraal professioneel welzijnswerk aanbieden voor alle leeftijden

Succesvolle huisbezoeken aan tachtigplussers uitbreiden naar zeventigplussers

Terugdringen alcohol-/drugsgebruik onder jongeren en volwassenen

Sportverenigingen stimuleren en ondersteunen met het toegankelijk maken voor mensen met een

handicap

Doorgaan met het lokale Sportakkoord en Buurtsportcoaches

Aanbieden van schoolzwemmen voor alle basisschoolleerlingen



De fysieke omgeving van onze kernen en het daaromheen liggende landschap van onze mooie gemeente

biedt kansen, maar brengt op dit moment ook grote uitdagingen met zich mee: we hebben een sterke

agrarische sector, de lokale economie bloeit en we willen goed omgaan met klimaatverandering via

bijvoorbeeld de regionale energiestrategie. Tegelijkertijd is de vraag naar woningen groot. We ontkomen

daarom niet aan uitbreiding, maar als we dit doen, zoeken wij naar de best passende oplossing. Hierbij

zetten we in op verduurzaming en klimaatadaptatie. Niet alleen voor onze eigen toekomst, maar vooral

voor die van onze kinderen en kleinkinderen.

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Meer sociale woningbouw en betaalbare koopwoningen

Het mogelijk maken van tijdelijke woningbouw om acute tekorten op te vangen

Klimaatadaptief en divers inrichten van nieuwe woonwijken

Uitbreiding en verhoging startersleningen om starters te ondersteunen

Het bieden van ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en bijzondere woonvormen

Opstellen van een duidelijke woonzorgvisie zodat er voldoende zorgwoningen gebouwd worden

Inzetten van de locatie Interfloor in het centrum van Zwartsluis voor woningbouw

Onderzoeken of herontwikkeling van Haven De Beer (Hasselt) op termijn mogelijk is

Onderzoeken of een ‘tweede Meente’ gerealiseerd kan worden op Binnenveld (in samenspraak

met Sportclub Genemuiden) of dichtbij het centrum (ijsbaan Genemuiden)
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Verstandig en duurzaam omgaan met onze ruimte

Wonen:

Duurzame transitie

Het ondersteunen en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven

Inzetten op het stimuleren en versnellen van het isoleren van bestaande woningen

Geen leges in rekening brengen bij aanvraag van (kleine) duurzaamheidsinitiatieven

Regie houden bij grote landschappelijke vraagstukken

Voorrang geven aan ‘Zon op dak’ 

Behouden kwaliteit en identiteit van het landschap en de kernen in onze gemeente

Samen met ondernemers de energieopgaven in kaart brengen en mogelijkheden bieden
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Vitale agrarische sector

Behouden van landelijke en landschappelijke kwaliteit

Opstellen van integrale visie en duidelijke kaders voor de

inrichting van het buitengebied. Dit opgesteld voor- en mede

door agrariërs.

Doorzetten van erfcoaches voor ondersteuning vraagstukken en

transitie op korte termijn

Goede 4G- of 5G-dekking in het buitengebied

Verkeer & Mobiliteit

Het verplaatsen van het tankstation uit het centrum van

Zwartsluis

Meer parkeergelegenheid en een verhard evenemententerrein in

Zwartsluis

Eénrichtingsverkeer Hoogstraat Hasselt: betere mogelijkheden

voor voetgangers en fietsers in het centrum

Verbeterde bereikbaarheid industrieterrein Genemuiden door

aanleg turborotonde

Verbeteren verkeersveiligheid rondom scholen en voorzieningen 

Verbeteren van het openbaar vervoer van/naar/binnen

Zwartewaterland, zoals busverbindingen Genemuiden-Zwolle,

Genemuiden-Kampen, Zwartsluis-Meppel.

Ontwikkeling in de regio

Het aanpakken van kansen die de Regio Zwolle biedt

Grip krijgen op de Regio Zwolle: een afvaardiging van onze

wethouders aan de tafel

Geen grootschalige woningbouw in de Mastenbroekerpolder

Geen inperking van de identiteit van onze gemeente

Behouden van voorzieningen in Zwartewaterland

Aansluiten bij gezamenlijke havenbedrijf ‘Port of Zwolle’

Geen herindeling van gemeenten



Het CDA hecht veel waarde aan onze maatschappelijke initiatieven, zoals kerken, sportverenigingen en

culturele instellingen. Wij zijn trots op onze inwoners die zich vrijwillig, belangeloos, inzetten voor

zieken (mantelzorg) of voor de samenleving. Wij willen hen ondersteunen, omdat hun initiatieven onze

gemeente kleuren. Inwoners zijn de beste deskundigen van hun buurt of wijk. De gemeente moet beter

luisteren, maar vooral meer begrijpen wat inwoners belangrijk vinden.

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Maatschappelijke initiatieven in “noaberschap” (financieel) ondersteunen

Vernieuwen lokaal vrijwilligersbeleid

Jong geleerd, is oud gedaan: Maatschappelijke stages ondersteunen

Vrijwilligers(organisaties) ondersteunen met gratis VOG, verzekeringen en ondersteuning

Waardering voor inzet in de samenleving

Vrijwilligerswerk:

Samenwerken:

Meer betrokkenheid van en meer inspraakmogelijkheden voor inwoners

Bij grote ontwikkelingen inwoners actief benaderen om mee te beslissen

Integrale visie op (agrarisch) buitengebied, mede opgesteld door agrariërs. 

Ondersteuning van het welzijnswerk bij maatschappelijke initiatieven

KOM IN CONTACT MET CDA ZWARTEWATERLAND

fractie@cda-zwartewaterland.nl

06-428 888 80

www.cda-zwartewaterland.nl


