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Wij willen een samenleving 
waarin mensen zoveel als 
mogelijk mee kunnen doen, 
ongeacht geslacht, lee8ijd, 
inkomen en beperkingen. Een 
gemeente met een hechte sociale 
verbondenheid, inzet van 
vrijwilligers, mantelzorgers en 
professionals. Het uitgangspunt 
moet wat ons betre8 zijn dat 
iedereen die van hulp a?ankelijk 
is dat moet kunnen krijgen. Onze 
jonge CDA fracDe staat klaar om 
hier werk van te maken! ZORG VOOR ELKAAR
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ZORG VOOR 
ELKAAR

Niet alleen de titel van ons 
verkiezingsprogramma

Voor veel mensen is het goed 
wonen in de gemeente Kapelle. 
Als CDA hebben we daar ons 
steentje  aan bijgedragen. We 
willen we dan ook vooral het 
goede behouden. TegelijkerDjd 
zijn er een aantal onderwerpen 
die de komende Djd aandacht 
nodig hebben. Zorg voor de 
samenleving zien wij als onze 
belangrijkste opdracht. 



Zorg voor elkaar

ZORG VOOR GOEDE ZORG

Zorg betekent veel meer dan enkel het 
financiële plaatje. We houden grip op 
zorgkosten, maar aandacht voor de menselijke 
maat staat voorop. 

• De afgelopen vier jaar is mede door het CDA 
extra aandacht gegeven aan eenzaamheid 
onder ouderen. Gelukkig hee8 het college 
concrete stappen gezet om dit aan te 
pakken, maar ook de komende vier jaar 
vraagt dit aandacht. De corona pandemie 
hee8 eenzaamheid helaas eerder vergroot 
dan verkleind, ook onder jongeren. Met 
mantelzorgers, kerken en verenigingen slaan 
we de komende vier jaar de handen verder 
ineen om eenzaamheid in onze gemeente 
aan te pakken.   

• Drugsgebruik onder jongeren is een 
probleem. Handhaven moet, maar we gaan 
ook het gesprek aan met ouders en 
jongeren over de gevolgen van drugs voor je 
gezondheid en de veiligheid in de wijk.  

ZORG VOOR WONEN EN 
VOORZIENINGEN

In de afgelopen jaren zijn in de gemeente 
veel huizen bijgebouwd. Toch ervaren veel 
mensen ook in de gemeente Kapelle de 
gevolgen van de landelijke wooncrisis. Het 
vergroten van de woningvoorraad in de 
verschillende dorpen is dan ook een 
absolute noodzaak de komende vier jaar. 
Daarbij willen we aandacht schenken aan 
alle segmenten: huur en koop voor 
jongeren, gezinnen en ouderen.

• In Schore willen we de komende vier 
jaar 30 woningen bouwen. 

• In Wemeldinge willen we de komende 
vier jaar 80 woningen bouwen.  

• In Kapelle en Biezelinge willen we de 
komende vier jaar 250 woningen 
bouwen. 

• De startersleningen willen we herzien 
en in lijn brengen met de huidige markt 
en woningprijzen.  

• AlternaDeve ideeën voor extra 
woonruimte sDmuleren wij. 

ZORG VOOR DUURZAAMHEID

In 2022 worden er aanzienlijke 
vervolgstappen gezet op het gebied van 
duurzaamheid. Zowel qua beleid als 
uitvoering. De lokale politiek moet hier 
ook zijn verantwoordelijkheid in dragen. 
Met ambitie en prikkelende doelstellingen 
en tegelijk haalbaar en betaalbaar. Lastige 
keuzes zijn soms onvermijdelijk.

• Inwoners, coöperaDes en bedrijven die 
duurzame iniDaDeven willen realiseren 
willen we ondersteunen, zolang dat 
binnen de gemaakte afspraken past. 
Ook financiële steun kan hierbij een 
mogelijkheid zijn.  

• Zonne-energie juichen we toe, maar 
verdere uitbreiding van zonneakkers 
vinden wij niet wenselijk. 

• Het gasvrij maken van een zo groot 
mogelijk deel van de woningvoorraad 
willen wij onder meer bereiken door 
het toepassen van isolaDe en 
alternaDeve warmtebronnen. 
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ZORG VOOR ECONOMIE

Ondernemerschap is brandstof voor een 
vitale lokale en regionale economie. We zijn 
als CDA-Kapelle trots op de ondernemers die 
onze gemeente rijk is. Aan nieuwe initiatieven 
bieden we graag ruimte. We realiseren ons 
dat met name voor de food-business van 
boomgaard tot verwerkingsindustrie 
arbeidsmigranten van onmisbaar belang zijn. 

• We ondersteunen enthousiast de 
ontwikkeling van de Smokkelhoek II ten 
zuiden van de A58 waarbij vooral wordt 
gekeken naar bedrijven die 
werkgelegenheid brengen.  

• AdministraDeve lasten voor ondernemers 
houden we zo laag mogelijk. De 
bedrijvencontact-funcDonaris hee8 daarbij 
een voorname rol.   

• We ondersteunen de agrifood-sector om 
te blijven zoeken naar 
huisvesDngsmogelijkheden voor de bijna 
duizend arbeidsmigranten die hier in het 
seizoen werken. 

ZORG VOOR SPORT, 
VERENIGINGEN EN 
VRIJWILLIGERS

Het CDA is blij met alle 
(sport-)verenigingen, clubs en kerken en 
andere sociale ontmoetingsplaatsen in 
onze gemeente. Juist de verbinding tussen 
mensen onderling is wat de verschillende 
dorpen in de gemeente fijn maakt om te 
wonen. Verenigingen zorgen voor het 
ontwikkelen van talent en leveren een 
grote bijdrage aan zowel de lichamelijke als 
geestelijke gezondheid. Dit fundament 
voor samenleven willen we als partij 
verder ondersteunen.

• De komende jaren wil het CDA in de 
verschillende dorpen 
verenigingsmarkten organiseren. Een 
kans voor verenigingen en inwoners om 
kennis met elkaar maken.  

• Voor vrijwilligers in onze gemeente die 
een verplichte VOG nodig hebben, 
betaalt de gemeente Kapelle de kosten.  

• Met de sDchDng Dorpshuis Schore 
willen we naar de mogelijkheden kijken 
voor verdere vernieuwing van het 
Dorpshuis Schore.

ZORGEN VOOR VERKEER

De verkeersdruk in de verschillende 
dorpen neemt toe, met gevolgen voor 
doorstroming en parkeerruimte.

• We zoeken naar mogelijkheden om de 
verkeersdruk in met name Kapelle te 
verminderen. Vooral de Dijkwelsestraat 
kent in de spitsuren een hoge druk van 
doorgaand verkeer. Nieuwe omleidingen 
buitenom het dorp bieden mogelijk 
oplossingen.  

• In Wemeldinge zorgt het toerisme voor 
druk op de parkeervoorzieningen. 
Daarom gaan we  onderzoek doen naar 
extra parkeervoorzieningen met 
mogelijke park & ride opDes. 

• We zoeken naar oplossingen voor de 
drukte rondom de haal- en breng 
momenten bij basisscholen. We kijken 
welke mogelijkheden er zijn voor 
duidelijke kiss & ride plekken. 
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ZORGEN VOOR TOERISME EN 
RECREATIE

We hebben oog voor het karakteristieke 
karakter van Wemeldinge, maar sluiten ook 
niet onze ogen voor passende 
economische kansen. Het masterplan 
Wemeldinge is belangrijk om de kwaliteit 
van het toerisme aanbod naar een hoger 
niveau te tillen. Tegelijkertijd willen we oog 
houden voor neveneffecten van recreatie 
voor de inwoners.
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