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Rentmeesterschap 

Gespreide verantwoordelijkheid 

Publieke gerechtigheid 

Solidariteit 

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het 
CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. 

Mensen, buurten, scholen, sportclubs, bedrijven: ze leveren allemaal 
een unieke bijdrage aan de maatschappij. 

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor 
de bescherming van menselijke waardigheid. 

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge 
verbondenheid te versterken. 
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Er is door het CDA Staphorst, en in het bijzonder de leden van de programmacommissie, 
hard gewerkt om een evenwichtig programma te schrijven dat de visie van het CDA voor 
onze mooie gemeente bevat. Een programma dat als basis de bijbel heeft. Een 
programma dat gebaseerd is op het omzien naar elkaar: Noaberschap.  

We hebben – fysiek of digitaal – met diverse mensen en organisaties gesproken. De 
uitkomsten van die gesprekken zijn meegenomen naar dit programma. Wij zijn er trots 
op dat we hiermee een visie neerleggen die recht doet aan de samenleving, waarin we 
rekening houden met de wensen van de verschillende inwoners. Dat uit zich 
bijvoorbeeld in de aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers; in het streven naar en in 
stand houden van prima sportaccommodaties en aandacht voor Staphorst als vitale 
plattelandsgemeente.  

Wij maken duidelijke keuzes in lopende ontwikkelingen en nieuwe plannen. Waarbij we 
voor ogen houden dat nieuwe plannen nooit ten koste mogen gaan van de huidige 
kwaliteit.  

Het CDA wil, als partij met ruime bestuurservaring, met fractie en leden verder bouwen 
aan Staphorst. Een prachtige gemeente met goede voorzieningen waar we leven, 
werken en ontspannen met respect voor elkaar. 

Wij hopen dat u zich herkent in onze uitgangspunten én in onze visie voor de toekomst 
van Staphorst. Sterk en Overtuigend! 

 
Namens de programmacommissie, 
 

Herriët Brinkman 
Lijsttrekker CDA Staphorst 

  

 VOORWOORD 
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Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid 
geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De 
inwoner gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat 
centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen. 

Het CDA Staphorst is een christelijke volkspartij. Ons bindt de Bijbelse boodschap. Een 
boodschap van naastenliefde. De betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun dorp, hun 
school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het draagvlak voor 
het leven in onze dorpen. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. 
Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid 
voor elkaar te nemen.  

Het CDA is een brede christelijke partij, geworteld in alle lagen van de samenleving. 
Daarom biedt het CDA in Staphorst plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn 
allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen. En 
daarnaast hun bedrijf runnen, voor de klas staan of ergens vrijwilliger zijn. We zijn een 
partij waar iedereen erbij hoort.  

 

 

 

 

 

 

 

We staan als CDA pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de 
bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk 
te maken. Het moet een strenge en betrouwbare overheid zijn, die heldere grenzen stelt 
en onrecht bestrijdt.  

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. 
Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de 
hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden 
gemaakt.  

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelen wij ons geroepen tot 
zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en 
onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter 
te laten voor de komende generatie. 

 INLEIDING 

‘’ 

‘’ 

Ons bindt de 
Bijbelse boodschap 

van  
naastenliefde 
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De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de 
samenleving en is er voor inwoners en ondernemers.  
Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De 
overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid 
moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

Samenleving aan zet 

De gemeente werkt samen met dorps- en wijkraden. Zij versterken de vitaliteit van de 
lokale samenleving. Niet iedere wijk heeft een eigen wijkraad, wij willen als overheid 
stimuleren dat deze wijkraden er wel komen. Deze raden overleggen namens hun buurt 
met het college en gemeenteraad en krijgen een eigen budget voor het realiseren van 
kleine initiatieven. 

In onze gemeente wonen veel mensen die kennis hebben van specifieke onderwerpen 
die in de gemeente spelen. Bijvoorbeeld omdat zij werken rondom de energietransitie, 
omgevingswet of binnen het sociaal domein. Mensen geven aan dat ze hun 
professionele kennis vrijwillig in willen zetten voor hun eigen leefomgeving.  
Wij willen dat de gemeente de lokale kennis benut door expertpanels in te zetten 
rondom specifieke onderwerpen. 

 

Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over 
oplossingen in hun directe omgeving. De gemeente is er immers voor haar inwoners. 
Inspraak moet representatief zijn. Het algemeen belang mag niet ondergeschikt worden 
aan beperkt lokaal belang.  

Wij willen dat in de planningsfase (vroege fase) overleg plaatsvindt met omwonenden en 
er gelegenheid is om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te verzamelen, 
zodat bezwaarprocedures minder nodig zijn.  

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE 
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Dienstbare overheid 

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners 
en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke 
informatie te krijgen. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen meedenken, 
meepraten en meebeslissen. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers 
regelmatig een terugkoppeling te geven.  

Het CDA wil dat dienstverlening laagdrempelig aan inwoners en ondernemers wordt 
aangeboden. Waar dit voordelen biedt, moeten we onze dienstverlening digitaal 
aanbieden, waarbij we wel een alternatief bieden aan de groep die niet gedigitaliseerd is. 
Hierbij denken wij aan het behouden van een fysieke balie.  
We willen de openingstijden van het gemeentehuis verruimen, om zo beter in te spelen 
op een flexibele samenleving.  

Wij willen als gemeente Staphorst zelfstandig blijven, maar beseffen dat we daarvoor 
wel aan de slag moeten om de zelfstandigheid van Staphorst ook op termijn te 
waarborgen. Er is en blijft een kwalitatief sterk ambtenarenapparaat nodig. Wij willen 
investeren in kwalitatief goed personeel en opleidingsmogelijkheden voor bestaand 
personeel. Het is belangrijk om voor binding te zorgen, zodat wij niet het 
opleidingsinstituut van grotere gemeentes worden. Hierdoor zijn minder externe 
bureaus nodig, waardoor de uiteindelijke kosten lager zullen zijn. 

Wij willen onderzoeken welke zaken (zoals HRM of ICT) we uit kunnen besteden om zo 
minder kwetsbaar te worden en onze zelfstandigheid te kunnen blijven behouden.  

Om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met 
hogere overheden. Wij vinden het belangrijk dat we als kleine gemeente pragmatisch 
samenwerken met andere gemeenten. Daarbij dient altijd bij samenwerkingsverbanden 
de democratische legitimiteit voldoende gewaarborgd te blijven.  

Gezonde gemeentefinanciën 
 
We willen dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat en 
gezond investeert. We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële 
middelen die voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: 
zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 

We willen niet dat de ozb (onroerende zaakbelasting) wordt verhoogd om nieuw beleid 
uit te voeren. Verhoging van de ozb zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om 
de begroting sluitend te krijgen.  

Wij vinden het belangrijk dat we als gemeentelijke overheid het goede voorbeeld geven 
in het innen van belastingen en leges. Dat betekent dat we eerst intern kijken waar we 
kunnen bezuinigen of efficiënter kunnen werken, voordat we onze gemeentelijke 
belastingen en leges gaan verhogen.  
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Iedereen moet zich thuis beschermd en geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt 
om stevige maatregelen; geen woorden, maar daden! Het gaat dan met name om het 
tegengaan van criminaliteit die grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe 
omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. Voorbeelden daarvan zijn 
ondermijning en woninginbraken, maar ook overlast en vandalisme.  

Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving en daardoor ook 
een actieve rol in het vergroten van de veiligheid. Dit kan men invullen door deel te 
nemen aan Burgernet, buurt WhatsApps en elkaar aan te spreken op (kleine) 
misstanden. De gemeente heeft als taak om ondersteunend te zijn aan initiatieven zoals 
buurt WhatsApps. Dergelijke initiatieven hebben een signalerings- en meldingsfunctie 
voor overlast en verdachte situaties.   

Veiligheid in de buurt is niet een zaak van de gemeente alleen. We doen het samen met 
inwoners, politie, gemeente en dorps- en wijkraden. We gaan met elkaar in gesprek over 
de veiligheid in de buurt. De inwoners en dorps-en wijkraden worden actief 
geïnformeerd over preventieve maatregelen. Voorbeelden zijn een buurtschouw en 
informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken en ondermijning.  

 

We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Wijkagenten moeten 
als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt. Zij moeten 
hun tijd primair besteden aan de wijken boven regionale zaken. Binnen de 
veiligheidsregio moet de gemeente zich hier sterk voor maken.  

Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor stelselmatige 
daders, lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast 
en vandalisme.  

Wij willen dat (mobiele) cameratoezicht een mogelijkheid is om in te zetten op plekken 
met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, 
draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders. 

  

HOOFDSTUK 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
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De moderne maatschappij is letterlijk volop in beweging. Ontwikkelingen zoals 
elektrisch fietsen en flexibele werktijden betekenen andere eisen aan bereikbaarheid en 
een verandering van verkeer en vervoer. Het CDA wil de komende jaren investeren in 
goede mobiliteit en bereikbaarheid. Niet alleen voor de noodzakelijke bewegingen, maar 
ook voor de recreatieve fietser of wandelaar. 

Verkeer 

Staphorst heeft een uitgebreid wegennet, wat nodig is voor de bereikbaarheid van onze 
uitgestrekte woon-, industrie-, landbouw- en natuurgebieden. Deze wegen moeten goed 
onderhouden en waar nodig aangepast worden.  
 
Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Wij 
kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk. Zowel voor de functionele, als voor de 
recreatieve fietser is het van belang dat wij ons fietspadennetwerk uitbreiden. Daarbij 
moeten we kijken naar onveilige situaties, (recreatief) gebruik van de wegen en 
financiële haalbaarheid. Een fietspad langs de Heerenweg staat al op de planning, wij 
willen ook nadrukkelijk aan de slag met:  

✓ fietspad Gemeenteweg (vooral het geasfalteerde gedeelte richting Halfweg) 
✓ fietspad van Rouveen naar Zwartewaterland 
✓ fietspad Lankhorsterweg 
✓ fietspad J.J. Gorterlaan (ontbrekende gedeelte ter hoogte van industrieterrein de 

Esch) 

Scholen en maatschappelijke voorzieningen moeten veilig bereikbaar zijn voor 
wandelaars of fietsers. Er is aandacht nodig voor veilige stoepen en oversteekplaatsen, 
met name ook voor ouderen en mindervaliden.  Wij willen prioriteit geven aan veilige 
schoolroutes. Dit betekent niet alleen verkeerskundige aanpassingen, maar ook het 
inzetten van gerichte (snelheid)controles.  

 

HOOFDSTUK 3: VERKEER EN OPENBARE RUIMTE 
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Wij willen de Stovonde zo aanpassen dat het verkeer beter doorstroomt en de 
(fiets)veiligheid beter wordt gewaarborgd. Wij denken dat dit kan door de Stovonde uit 
te breiden met ook de Muldersweg en de Van der Walstraat onderdeel te laten zijn van 
de Stovonde. 
 

Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer is een groot goed. Openbaar vervoer is 
niet in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de gemeente. Toch heeft de 
gemeente een belangrijke rol bij het signaleren van knelpunten en het op de kaart 
zetten van nieuwe initiatieven. Een station of halteplaats helpt in een goede 
bereikbaarheid. Wij willen daarom dat de gemeente zich blijft inzetten voor  de realisatie 
van een halteplaats. We zetten ons in voor uitbreiding van buslijn 40, zowel de route 
(bijv. naar bedrijventerreinen) als de tijden. Daarnaast moeten de bijbehorende 
voorzieningen, zoals fietsenstallingen, op orde zijn. Wanneer bestaande buslijnen niet 
voldoende zijn, is een wijkbus of vervoer op afroep een alternatief.  
Wij helpen bedrijven door belemmeringen die zij ervaren in het OV weg te nemen. De 
gemeente faciliteert het contact tussen bedrijven en de OV-bedrijven.  

De Stovonde loopt tegen haar capaciteitsbegrenzing aan. De vermenging van het 
vrachtverkeer dat vanaf het bedrijventerrein komt met fietsers zorgt voor gevaarlijke 
situaties. Als gemeente hebben we niet de financiële slagkracht om zelf een nieuwe op- 
en afrit te betalen, hierbij zijn we afhankelijk van andere overheden. Daarom moeten we 
inzetten op een goedkopere variant in plaats van de volledig nieuwe aansluiting ten 
zuiden van de J.J. Gorterlaan. Wij zien mogelijkheden om een nieuwe aansluiting te 
realiseren bij viaduct Dekkersland of Middenwolderweg.  Dit is een relatief goedkopere 
oplossing, die flink bijdraagt aan de doorstroming en aan de veiligheid op de Stovonde.  

Rouveen groeit en dat betekent dat het drukker wordt op de wegen. Auto’s, fietsers en 
landbouwverkeer delen de wegen wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Wij vinden het 
belangrijk dat de wegen zo ingericht gaan worden dat ze voor verschillende 
weggebruikers veilig zijn en verdere groei van Rouveen aankunnen. Dat betekent 
concreet dat de Schipgravenweg ingericht moet worden voor twee functies: als veilige 
ontsluitingsweg voor het autoverkeer én als recreatieve route voor wandelaars en 
fietsers. Daarnaast willen wij Geezenland opwaarderen om ook de kern op een veilige en 
verantwoorde manier via Geezenland te ontsluiten.  
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Openbare ruimte 

Afscheid nemen van een dierbare is moeilijk en dat wil je graag doen op de manier die 
bij je past. Daarom willen wij dat er een afscheidshuis in Staphorst komt. Dat kan dan 
een plek worden die op andere momenten ook kan worden gebruikt door bijvoorbeeld 
organisaties. Het gemeentehuis wordt opgeknapt en dan kan er ook worden gekeken 
naar de mogelijkheid voor een afscheidshuis. De omgeving van het gemeentehuis is 
uitermate geschikt voor een afscheidshuis, omdat zij ook dichtbij de begraafplaats is 
gelegen.   

In en rond woonwijken moet voldoende aandacht zijn voor de leefbaarheid van de 
wijken. Er is behoefte aan recreëren en sporten in de openbare ruimte. Wij willen 
daarom de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en 
ontmoeting. Samen met de omwonenden moet gekeken worden welke behoefte er is in 
die buurt. Bijvoorbeeld speelveldjes voor kinderen of mogelijkheid tot outdoorsporten.   

Tussen woonwijken en bedrijventerreinen moeten groene zones komen. Dit is fijn om 
een blokje rond te lopen in de lunchpauze, maar creëert ook een buffer voor het geluid. 
We moeten voorkomen dat mensen in de woonwijk minder woonplezier ervaren door 
het geluid dat een nabijgelegen bedrijventerrein produceert.  

We zien in Rouveen veel activiteiten die worden georganiseerd door verschillende 
verenigingen, zoals De Munnikenslag, de Oranjevereniging of comité Zo Nu en Dan. Wij 
willen dat deze verenigingen een eigen plek krijgen op een activiteitenterrein. 
Gemeente en afgevaardigden van verschillende organisaties zijn hier al langer over in 
gesprek, wij willen hier vaart achter zetten en dit activiteitenterrein realiseren.  

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Wij vinden het 
belangrijk dat mensen kunnen genieten van de natuur. Daarom moeten 
natuurgebieden toegankelijk zijn voor inwoners om te recreëren en te sporten. Maar 
natuur beperkt zich niet alleen tot de natuurgebieden. Wij vinden dat openbare 
groenstroken beter kunnen worden benut. Dit zorgt o.a. voor versterking van de 
biodiversiteit. Hierbij denken we aan bloemrijk bermbeheer en toepassing van 
natuurlijke afscheidingen zoals een houtwal om een parkeerplaats. 

We moeten ‘waterslim’ worden om de pieken in regenval en droogte beter aan te 
kunnen. We willen groene daken en energiebesparende maatregelen stimuleren en 
nationale subsidieregelingen hiervoor inzetten. We willen projecten opstarten om ons 
verharde oppervlak te verminderen, zodat het water beter in de bodem kan wegzakken.  

Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De openbare ruimte moet veilig 
zijn door het toepassen van voldoende en slimme verlichting. Ook het buitengebied 
moet goed verlicht worden, zowel voor het auto- als het fietsverkeer. Verlichting zorgt 
voor (een gevoel van) veiligheid in het buitengebied en dat betekent dat de verlichting 
niet verminderd mag worden, al kan deze wel slimmer gemaakt worden. 
 
Wanneer verlichting vervangen moet worden, moet dit door LED-verlichting zijn.  
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Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met 
ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met 
lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich 
door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op de langere 
termijn voorop te stellen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal 
ondernemerschap stimuleren we.  

Bedrijfsleven 

Wij willen meer aandacht voor de leefbaarheid van het buitengebied en willen nieuwe 
kansen ondersteunen. We willen ruimte bieden aan een nieuwe bestemming zoals 
wonen en kleinschalige bedrijvigheid, zonder belemmeringen voor de bedrijfsvoering 
van agrarische bedrijven in de buurt. 

Voldoende ruimte voor bedrijven is essentieel. De huidige bedrijventerreinen zijn zo 
goed als volgebouwd. Daarom moeten we zorgen voor nieuwe vestigingsmogelijkheden. 
Wij willen het nieuwe bedrijventerrein Bullingerslag doortrekken tot aan de J.J. 
Gorterlaan. En wij willen industrieterrein De Esch verder uitbreiden langs de A28 ten 
zuiden van de J.J. Gorterlaan.  
Ook het nieuwe bedrijventerrein de Esch 0 (gebied Achthoevenweg-Hoogeweg) zal 
ontwikkeld moeten worden. Gezien de strategische locatie van dit bedrijventerrein zien 
wij ook graag de gemeentewerf en de brandweerkazerne daarnaartoe verplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het uitbreiden van bedrijventerreinen moeten we ook nadrukkelijk kijken naar 
inbreidingslocaties. We moeten de regierol pakken om de huidige bedrijventerreinen 
kwalitatief goed, duurzaam en ‘in bedrijf’ te laten zijn.  

Goede bereikbaarheid is cruciaal voor bedrijven. Nu is het voor bedrijven lastig om 
werknemers en stagiaires te werven die geen beschikking hebben over een auto. 
Daarom moeten we inzetten op openbaar vervoer dat ook de bedrijventerreinen ontsluit.  
 
Startende ondernemers willen we toestaan hun onderneming op te starten vanuit huis. 
Voorwaardes zijn hierin dat het geen overlast meebrengt voor de buurt en dat de 
grootte van de onderneming beperkt blijft. Wanneer de onderneming te groot wordt, 
dan zal het bedrijf zich moeten vestigen op een bedrijventerrein. 

HOOFDSTUK 4: BEDRIJFSLEVEN, DETAILHANDEL EN LANDBOUW 

‘’ 

‘’ 

Voldoende  
ruimte voor 
bedrijven is 
essentieel 
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Voor betalingen aan ondernemers willen we dat betalen binnen dertig dagen de norm is. 

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een 
stageperiode is belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en 
competenties. Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide 
medewerkers. We willen daarom dat de samenwerking tussen scholen en het 
bedrijfsleven verbeterd om jongeren aan een stageplek te helpen en opleidingstrajecten 
te ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in de regio. 
 
Detailhandel en centrum 

Wij zetten in op een levendig centrum waarbij we een mix van winkelen/boodschappen 
doen, horeca en recreëren voor ogen hebben. We willen het marktterrein opnieuw 
ontwikkelen waarbij naast de markt ruimte moet zijn voor deze drie functies. 

Wij willen het centrum verder ontwikkelen naar beleving en ontmoeting. In het centrum 
zijn twee parkeerterreintjes grenzend aan de rotonde. Op deze twee parkeerterreintjes 
willen wij andere functies toestaan dan parkeren, denk bijv. aan een terras voor de 
horeca.  

Landbouw 

Staphorst was een boerengemeenschap. Maar al jaren wordt het percentage boeren 
hard minder. Ook in de agrarische sector heerst schaalvergroting. De boeren die wel 
doorgaan doen al jaren hun stinkende best om zich aan alle complexe regelgeving te 
houden. Boeren zijn onmisbaar voor de samenleving, niet alleen verzorgen zij de 
voedselproductie, ook onderhouden zij het landschap. Wij beseffen ons dat wij als lokale 
overheid in dit dossier een uiterst kleine invloed hebben, maar wij staan pal voor onze 
boeren en willen dit als gemeente waar mogelijk uitdragen naar hogere overheden.  

We willen een vitale agrarische sector stimuleren, die zorgt voor werkgelegenheid en het 
landschap. Wij willen een landbouwvisie ontwikkelen waarin onze agrariërs zich gehoord 
voelen en waar hun belangen voorop staan. Waarbij aandacht is voor alternatieve 
verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en 
natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendige landbouw. 

Wij streven naar een gezonde balans tussen landbouw, natuur en recreatie.  
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Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en 
plek in de samenleving. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun 
talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. 
Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet 
er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs.  

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is 
belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA 
vindt het belangrijk dat naast de ouders, ook de scholen en jeugdhulpinstellingen zich in 
gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Daarvoor wordt 
samengewerkt binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 
Voor hen is het moeilijk mee te doen in de samenleving. Dat is een ongekend hoog 
aantal en het is voor deze mensen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-
mail en social media. We moeten deze mensen de mogelijkheid bieden zich verder te 
ontwikkelen. Een brede aanpak van laaggeletterdheid is nodig en de gemeente kan 
samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en gespecialiseerde instanties, meer doen 
om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken. Prioriteit heeft daarbij de 
signalering en voortdurende communicatie over de bestaande voorzieningen om zo het 
gebruik hiervan te stimuleren.  

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. We willen dat scholen 
gestimuleerd worden om scholieren kennis te maken met maatschappelijke 
organisaties. Zo willen we dat jongeren ervaring opdoen in een bijdrage te leveren aan 
de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie.  

De gemeente dient blijvende aandacht te hebben voor het in stand houden van 
bibliotheken. Voor het doorontwikkelen van taal- en leesvaardigheden is een 
samenwerking van het onderwijs met de bibliotheken belangrijk. 

De gemeente faciliteert en motiveert een netwerk van ondernemers en 
onderwijsinstellingen om de aansluiting van afgestudeerden op de arbeidsmarkt te 
bevorderen. 

De gemeente moet zich inspannen om kleine scholen in de verschillende dorpen open 
te houden. Er moet voldoende plek zijn voor leerlingen in de schoolgebouwen. Een 
prettige leer- en stimuleeromgeving wordt ook gekenmerkt door voldoende ruimte. Bij 
het onderhoud van de scholen moet er goed worden gekeken of de beschikbare ruimte 
voldoende is en of er een aanpassing nodig is.  
Schoolgebouwen moeten buiten schooltijd ook beschikbaar zijn voor maatschappelijke 
activiteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld zorginstellingen en verenigingen gebruik maken 
van hetzelfde gebouw.  

  

HOOFDSTUK 5: ONDERWIJS 
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Sporten is belangrijk en dat is ons de laatste tijd steeds duidelijker geworden. Het is 
gezond, maar zorgt ook voor ontspanning. Daarbij is sport een manier om samen te 
komen en maakt mensen weerbaar. Naast de fysieke voordelen zorgt sport ook voor het 
leren omgaan met elkaar, wat teambelang inhoudt en hoe je respect voor elkaar moet 
hebben. 

Bij ontwikkeling en herinrichting van de openbare ruimte moet rekening worden 
gehouden met de mogelijkheden om te bewegen. Zo willen we iedereen op een 
laagdrempelige manier de mogelijkheid bieden om lekker te bewegen. We denken dan 
aan buitenfitness en bewegingstuinen. Naast inspanning moet er ook genoeg plek zijn 
voor ontspanning. Zo moeten er voldoende bankjes zijn voor ontmoeting, recreatie of 
om lekker uit te rusten. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen moeten opgroeien in een veilige buurt waar ze lekker kunnen spelen. Ook 
moet voor ieder kind de mogelijkheid bestaan om een zwemdiploma te halen en mee te 
kunnen doen aan een sportactiviteit. De gemeente geeft actief informatie over de 
mogelijkheden die er zijn, zodat er geen belemmeringen zijn voor kinderen om te 
kunnen sporten.  

HOOFDSTUK 6: SPORT 

‘’ 

‘’ 

We willen iedereen 
de mogelijkheid 

geven om te 
bewegen 



                                                                 
 

 

 
 

STERK EN OVERTUIGEND  

CDA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 16 

De sportverenigingen en organisaties met al haar vrijwilligers waarderen wij enorm. De 
gemeente heeft een actieve rol in het samenbrengen van partijen zodat zij elkaar 
versterken. De gemeente faciliteert en jaagt een netwerk aan waarin deze partijen 
terecht kunnen met vragen, oproepen of ideeën.  

Wij zijn trots op al onze sporters! Ook zijn er sporters die prachtige prestaties bereiken en 
zij dienen daarvoor in het zonnetje gezet te worden. De gemeente dient op een 
passende wijze bij deze heugelijke momenten stil te staan. 

De sportvoorzieningen moeten goed op orde zijn. Onze accommodaties moeten goed 
onderhouden zijn en daarbij moet er aandacht zijn voor verduurzaming. Daaronder kan 
ook kunstgras vallen. Op deze manier kan er op alle momenten worden gesport en kan 
het veld intensiever worden gebruikt. Maar dan denken we ook aan andere gebruikers 
die de accommodaties kunnen gebruiken wanneer er bijvoorbeeld geen activiteiten zijn.  

 

Sport en bewegingsonderwijs is belangrijk voor de vorming en ontwikkeling van 
kinderen. Het inzetten op scholen van gekwalificeerde docenten en/of 
combinatiefunctionarissen is belangrijk. Als gemeente hebben we hier een faciliterende 
en aanjagende rol in. 
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De Staphorster cultuur is uniek en daar zijn wij trots op! Dat zorgt ervoor dat veel 
mensen niet alleen in onze gemeente willen wonen, maar het ook erg aantrekkelijk is 
om te bezoeken. Wij zijn uitnodigend en gastvrij. Het is goed leven in onze gemeente, 
maar er moet ook genoeg te beleven zijn. Dat is niet alleen leuk voor toeristen, maar 
zeker ook voor onszelf. 

Onze gemeente is bij uitstek geschikt om lekker te fietsen en te wandelen. Daarom 
moeten we zorgen voor goede fiets- en wandelroutes. Een wandelroute door het 
centrum langs boerderijen en cultuurhistorische locaties zou een aanwinst zijn. Tijdens 
het bezichtigen van onze prachtige gemeente moet er ook voldoende ruimte zijn om 
even lekker te zitten en elkaar te ontmoeten.  

Wij hebben met de Zwarte Dennen een prachtig bos in onze gemeente. Een mooie 
plaats om te recreëren. In samenwerking met Staatsbosbeheer moeten we op zoek gaan 
naar mogelijkheden om dit gebied verder te ontwikkelen. Een horecavoorziening zou 
een bezoek aan de Zwarte Dennen nog verder opwaarderen. 
 

 

 
Er zijn in onze gemeente veel evenementen die georganiseerd worden. Wij juichen dat 
toe! De gemeente moet daarbij soepel omgaan met vergunningen en de aanvragers 
actief informeren over de mogelijkheden die er zijn.  

De Museumsteeg is een parel in Staphorst. Beschikbare panden willen wij dan ook 
ontwikkelen als uitbreiding van het museum of andere activiteiten. Dan kan het gaan 
om zowel cultuurhistorische activiteiten, maar ook commerciële.  

 

HOOFDSTUK 7: CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME 
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Bij binnenkomst in Staphorst zien we aan de Muldersweg een groot stuk grond liggen. 
Dat is een prachtige plek om een park te ontwikkelen. Dat kan een mooie plek voor 
ontmoeting zijn en een aanwinst voor ons allemaal. Op een gedeelte van deze locatie 
zien wij ook mogelijkheden voor woningbouw. 

Wij hechten waarde aan de monumenten die onze gemeente rijk is. Als gemeente 
zetten we in op het behoud van monumenten voor latere generaties, maar wel op zo’n 
manier dat het ook goed wonen is in een monument.  

Sterke verenigingen 

Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun 
vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te 
werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. 

Het CDA wil voor verenigingen dat regels en vergunningen worden verminderd. Geeft 
verenigingen en clubs meer ruimte voor initiatief. Het is goed als voor hun plannen en 
ideeën de ruimte krijgen waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of 
met een melding. 

Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend (zodat deze 
niet periodiek verlengd hoeven te worden). Verstrekken van kleine subsidies 
(bijvoorbeeld onder €5.000) krijgen een lichte verantwoordingsplicht. Dus zonder 
uitgebreide administratie en regels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse 
(vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert in een kerk, willen wij 
willen soepel omgaan met evenementenvergunningen. 

We moeten ons als gemeente inzetten voor vitale vakantieparken. Een vakantiepark is 
bedoeld voor recreatie, niet voor huisvesting van arbeidsmigranten of andere 
permanente huisvesting. Hier heeft de gemeente een taak om te handhaven. Wij vinden 
het belangrijk dat we ons inzetten voor de kwaliteit van het recreëren en niet op 
ongebreidelde groei.  

‘’ 

‘’ 

Verenigingen met 
al hun vrijwilligers 

zijn het cement van 
onze samenleving 
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In onze samenleving moet iedereen zich veilig en thuis voelen. Wij doen het met elkaar! 
Noaberschap is ons niet vreemd en dat moeten we zo houden. Van de gemeente mag 
verwacht worden dat zij klaarstaat voor de mensen die haar hulp nodig zijn. Daarbij staat 
een nuchtere en pragmatische aanpak voorop.  
Wij kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op hechte families waar je op terug 
kan vallen. Families zijn de hoeksteen van de samenleving. Vanuit het gezin en de 
familie moeten de cirkels van aandacht en zorg steeds wijder getrokken worden. We 
verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit het oog. 

 

Integratie 
 
Wij vinden dat het onze taak is om vluchtelingen die in eigen land vervolgd of 
onderdrukt worden op te vangen. Om hen een volwaardige plaats te geven in onze 
samenleving is er samenwerking en inzet nodig. Echte integratie vraagt om meer dan 
alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over 
opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en 
tradities van onze samenleving.  

Vergunninghouders moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale 
huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Deze 
woonruimtes moeten verspreid liggen over de gehele gemeente. De gemeente houdt 
rekening met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en andere 
groepen die hierop zijn aangewezen. 

De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een 
verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. We werken actief mee aan 
initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen. Huisvesting van 
arbeidsmigranten door uitzendbureaus of andere werkgevers moet verboden worden in 
wijken, dorpen en vakantieparken. Huisvesting moet mogelijk zijn op het terrein van 
werkgever in buitengebied of bedrijventerrein. We gaan streng handhaven op het aantal 
arbeidsmigranten in eengezinswoningen. 

HOOFDSTUK 8: SAMENLEVING 
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Zorg 

Wij vinden dat de mogelijkheid van gezinshulp weer terug moet komen. In moeilijke 
tijden is dit vaak onmisbaar om alles in een gezin draaiende te houden.  

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een 
ander, zij vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, 
wijken en buurten. Er moet steun zijn voor wie een ander helpt. Mantelzorgers moeten 
op adem kunnen komen en de respijtzorg en dagopvang moet goed geregeld zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de wijk willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team samenwerkt. 
Daarbij zetten we in op continuïteit, het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar 
iedere keer een andere zorgverlener maakt anoniem, een vertrouwd gezicht is 
belangrijk. 

Wij ondersteunen geen initiatieven waar uitsluitend specifieke doelgroepen welkom zijn.  

Wij willen het concept ‘Positieve gezondheid’ waar mogelijk doorvoeren in onze 
gemeente. Dit betekent niet meer kijken naar wat iemand niet meer kan, maar naar het 
potentieel dat er wel is. 

We hebben extra aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. We willen schrijnende 
situaties en verward gedrag op straat voorkomen door betere samenwerking tussen 
instellingen en maatschappelijke partners. Ook hebben we aandacht voor de 
samenwerking tussen de politie en de GGZ. 

We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij ouderen, 
zoveel mogelijk tegen te gaan. We streven naar huisbezoeken voor alle ouderen. We 
zetten extra in op het bevorderen van contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld 
vanuit de maatschappelijke dienstplicht. Maar wij willen ook dat scholen, bedrijven 
(MKB) en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of 
mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.  

Hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor 
ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel 
huis willen hebben. Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra 

‘’ 

‘’ 

Respijtzorg en 
dagopvang moet 

goed geregeld zijn 
om de 

mantelzorger te 
ontlasten 
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aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen. We faciliteren en zorgen voor 
snellere behandeling van aanvragen voor mantelzorgwoningen. 

In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. 
Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig. 
Dit is onwenselijk. Wij willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt 
onder gewone opvoeding. 

Arbeidsparticipatie 

De gemeente dient ervoor te zorgen dat mensen die in de bijstand zitten niet gekort 
worden omdat zij een extraatje krijgen. Zo valt er te denken aan een tas boodschappen 
die wordt gegeven of de eindejaarsuitkering van onze mensen bij Reestmond.  

We bieden hulp bij het zoeken van stageplaatsen voor jongeren. Ook proberen we 
jongeren op andere manieren te ondersteunen bij het inlopen van achterstanden, 
bijvoorbeeld door zomerscholen of extra begeleiding te faciliteren. 

 
Wij denken dat het beter is om uit Reestmond te stappen als gemeente. Beter voor de 
democratische legitimiteit en flexibeler voor onze inwoners die gebruikmaken van 
beschut werken. De werkplekken die benodigd zijn, kopen we in bij Reestmond of een 
andere werkvoorziening. Onze doelstelling is dat we de mensen die het aangaat een 
passende werkplek willen bieden waar zij zich het meest prettig voelen.  



                                                                 
 

 

 
 

STERK EN OVERTUIGEND  

CDA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 22 

 

 
 
Wonen 

Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar het geschikt wonen is voor 
iedereen. Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit 
en maatwerk. 

Zorgen voor voldoende en geschikte woningen is essentieel. Daarbij wordt de kwaliteit 
van wonen voor een groot deel bepaald door hoe de omgeving is ingericht. Het 
woonbeleid moet aansluiten bij de woonvraag en woonwensen. De vraag is groot en 
daarom willen wij in IJhorst, Rouveen en Staphorst in ieder geval voldoende woningen 
bouwen om ook onze jongeren en ouderen die in hun eigen dorp willen blijven wonen te 
kunnen bedienen. 

 
Een betaalbare woning is een recht. Voor starters is dit recht momenteel uitgehold. 
Daarom willen wij inzetten op het bouwen van betaalbare woningen voor starters. Dit 
kunnen we realiseren door bijv. de grondprijs voor deze doelgroep te verlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 9: WONEN EN DUURZAAMHEID 
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Voor ons is De Slagen de belangrijkste uitbreidingslocatie in Staphorst, de Poeleweg in 
IJhorst en in Rouveen het de hoek Oude Rijksweg – Stadsweg – Korte Kerkweg. Hier 
moet voortvarend mee aan de slag gegaan worden om de grote behoefte aan woningen 
voor starters, doorstromers en senioren op te vangen.  

We moeten niet alleen met uitbreiding bezig zijn. De grond die we hebben moeten we 
duurzaam gebruiken. Daarom moeten we naast uitbreidingsplannen ook nadrukkelijk 
inbreidingslocaties benutten. Te denken valt hierbij aan: 

✓ Gemeentewerf verplaatsen zodat daar ruimte ontstaat 
✓ Tegenover de afrit vanuit het Zuiden 
✓ Jan Arendsland - Schuthekkeweg 
✓ Overgangszone Diek en achterliggende bebouwing bij bedrijventerrein en 

dorpskern 

We willen bedrijventerrein De Baarge revitaliseren, waarbij onderzocht moet worden of 
een gedeelte hiervan voor woningbouw in gebruik genomen kan worden. 
 
Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer 
sociale woningbouw nodig. Bij ieder nieuw plan dat gebouwd wordt, moet een 
percentage sociale huurwoningen worden gebouwd. Daarbij is de spreiding van sociale 
huurwoningen gelijkmatig door de gemeente belangrijk.  

Vrijkomende locaties langs de Streek willen wij niet helemaal vol bouwen. De essentie 
van de Streek moet bewaard blijven met her en der open plekken en niet overal drukke 
buurtjes waar een boerderij vertrekt.  

 
De Streek is belangrijk voor onze gemeente. De functie verandert langzaam naar 
woongebied. Dat is prima, zolang er ook kleine bedrijvigheid mogelijk is en blijft. Wij zien 
binnen die bedrijvigheid geen mogelijkheid om agrarische bedrijven uit te breiden. 
Agrarische bedrijven willen wij zo veel mogelijk naar het buitengebied plaatsen. Andere 
bedrijven die groter worden, horen thuis op het bedrijventerrein. 
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Er moet een oplossing komen voor de enorme hoeveelheid regels voor 
woningbouwinitiatieven. We maken flexibele woonvormen voor starters mogelijk door 
een daadkrachtige aanpak. Deze woonvormen kunnen ook ingezet worden voor andere 
doelgroepen (bijv. statushouders en eenpersoonshuishoudens). Wij zetten hierbij 
maximaal in op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures en 
indien noodzakelijk de bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis van de crisis en 
herstelwet). 

We omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en 
medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal 
woningen. 

De nieuwe omgevingswet biedt mogelijkheden om regels te verminderen en meer 
vertrouwen aan burgers te geven. Wij willen hier vol op insteken; de overheid moet los 
durven laten en aansluiting zoeken bij maatschappelijke initiatieven. Het CDA vindt het 
belangrijk dat procedures voor aanvragen en initiatieven makkelijker en sneller 
opgepakt worden. Dit proces is al opgepakt onder EPOS, maar dit moet een vervolg 
krijgen. Dit kan de gemeente doen door de beleidsregels eenvoudiger in te richten, meer 
maatwerk te geven in plaats van afvinklijstjes, meer ruimte te geven aan 
bouwtechnische innovaties en minder angst voor jurisprudentie.  

Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden het 
daarom vanzelfsprekend dat bewoners (aan de voorkant al) worden betrokken bij 
bouwinitiatieven in hun woonbuurt. 

 
Duurzaamheid 

‘De wereld mooier achterlaten dan we haar aantreffen’ vormt de kern van onze visie op 
hernieuwbare, duurzame energie. Wij willen deze energietransitie zoveel mogelijk vanuit 
de samenleving zelf bewerkstelligen. Alleen dan kan het noodzakelijke draagvlak 
worden gevonden.  

De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via 
gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit 
aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag 
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mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit 
willen wij samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de 
verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.  

De eerste stap in duurzaamheid is het minder verbruiken van energie. Onderdeel 
daarvan is het goed isoleren van woningen en gebouwen. Wij willen hierop inzetten door 
voorlichtingscampagnes te houden en door als gemeente het goede voorbeeld te geven 
bij onze eigen gebouwen. 

Als gemeente hebben wij voldoende windmolens staan of in aanbouw om te voldoen 
aan de doelstelling hernieuwbare energie. Daarom willen wij de komende jaren eerst dat 
andere gemeentes hun aandeel leveren voordat Staphorst weer aan de beurt is.  
 
Wij willen zonnepanelen alleen op daken of met een dubbelfunctie toestaan. We willen 
dat bij initiatieven altijd de zonneladder wordt toegepast. Wij willen geen 
landbouwgrond opofferen voor zonnevelden.  

Wij willen aansluiten bij duurzame initiatieven van bewoners, instellingen en 
ondernemers, en hen de ruimte bieden. 

We willen dat de gemeente in het verduurzamen van wijken, gebruik maakt van de 
uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten in de 
gemeente. Niet om gas te behouden voor de toekomst, maar wel om de kans te geven 
aan nieuwe innovaties (zoals waterstof en/of groen gas) die de gasleiding infrastructuur 
kunnen gebruiken. We willen dat bij het afgaan van gas, inwoners niet gedwongen 
moeten worden om deel te nemen aan een collectieve energievoorziening, maar altijd 
een eigen keuze moeten kunnen maken. 

Het CDA wil energiearmoede tegen gaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven door 
maatregelen voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners betaalbaar 
blijven. Het CDA maakt zich er hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd 
met een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens. 
 
De gemeente dient een voorbeeldfunctie te vervullen en ontwikkelt voor de eigen 
organisatie, vastgoed en mobiliteit een stappenplan om een situatie te bereiken zonder 
gebruik van fossiele brandstoffen en niet circulair grondstoffengebruik. 
 
Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is nabijheid. We stimuleren daarom 
lokale en regionale inkoop door de gemeente. 

  



                                                                 
 

 

 
 

STERK EN OVERTUIGEND  

CDA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 26 

   ONZE SPEERPUNTEN 

✓ Vaart maken op plaatsen die al zijn aangewezen 
✓ Zelfbewoningsplicht 
✓ Kaveluitgifte, zodat men zelf kan bouwen 
✓ Nieuwe locaties aanwezen en uitbreiden 
✓ Lagere grondprijs voor starters 
✓ Gemeente staat garant voor hypotheek starters 

BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN 

 AFSCHEIDSHUIS IN STAPHORST 

 UITBREIDING BEDRIJVENTERREINEN 

 RUIMTE VOOR FIETSERS 

 BETERE ONTSLUITING ROUVEEN 

Afscheid nemen van een dierbare is moeilijk en wij willen dat dit kan op de 
manier die bij je past. Daarom pleiten wij voor een afscheidshuis in Staphorst. 

Wij willen meer tempo in het aanleggen van fietspaden. Denk aan de 
Rijksparallelweg waar veel schoolgaande jeugd langs fietst. 

Staphorster ondernemers moeten kunnen uitbreiden in onze gemeente. Daarom 
moet de gemeente strategische gronden aankopen voor bedrijventerreinen.  

De Schipgravenweg moet ingericht worden voor twee functies: als brede 
ontsluitingsweg van en naar de kern én met een vrij liggend pad ernaast. 
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