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Een AgriFood Campus is een aanwinst voor intensieve samenwerking en 

innovatie. 

Met elkaar onze omgeving mooier, groener en duurzamer maken

Door combinaties van natuur, voedselproductie, recreatie, landschaps- en 

waterbeheer willen we werken aan het vergroten van biodiversiteit, 

duurzame landbouw en bodemdaling. Onze agrariërs hebben daar een 

grote rol in, maar zij niet alleen.

Aanpak woningtekort

Door een tekort aan woningen kunnen huurders en starters moeilijk aan 

een huis komen, de doorstroom stagneert. CDA Molenlanden wil meer lef 

en daadkracht, meer tempo en meer woningen!

We zetten in op kortere procedures en strategische grondaankopen om te 

zorgen voor voldoende locaties ook op de langere termijn.

Het draait niet om de gemeente maar om de samenleving. We willen veel 

ruimte en vertrouwen voor initiatieven van inwoners, verenigingen en 

vrijwilligers. Regels en procedures moeten helder en korter.

Ruimte en vertrouwen voor initiatieven uit de samenleving

We zijn voor multifunctionele gebouwen waar zowel scholen, 

kinderdagverblijven, kerkgroepen, als verenigingen samen kunnen 

komen. 

Het CDA is zuinig op erfgoed en is daarom kritisch op de aanpak van de 

gemeente bij onderhoud en gebruik. De samenleving speelt, zoals bij de 

Pinkeveersebrug, een grote rol. Er komt een cultuurpas zodat inwoners 

ons eigen erfgoed kennen. Als je het verleden kent, ontdek je de toekomst!

Zuinig op ons erfgoed

Een veilige gemeente voelt als thuis 

Veiligheid begint bij een omgeving waar je de mensen kent en vertrouwt. 

Daarom moeten we met elkaar hechte gemeenschappen blijven.  We 

werken aan digitale weerbaarheid en verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door 

toezicht te houden op schoolfietsroutes bij de verbreding van de A27. We 

maken een gemeentelijk meldpunt voor onveilige situaties.

Veilig bereikbaar

Samen met de wegbeheerders in en om onze gemeente willen we 

doorstroming van het verkeer bevorderen en veilige routes verwezenlijken. 

Het OV en deelmobiliteit verdienen bredere inzetbaarheid.

We inventariseren gevaarlijke situaties, we verzamelen data over de 

verkeersintensiteit en gaan aan het werk; 

Eerst veilig dan vlug!

Bouwen voor een toekomst voor jongeren

Regelmatig spreek ik jongeren die al dagen, maanden of zelfs jaren bezig 

zijn om een woning te bemachtigen en soms zelfs wegtrekken naar andere 

plaatsen. De gemeente moet daarom een proactieve rol innemen door 

bouwgrond te verwerven speciaal voor starterswoningen. Daarnaast moet 

de gemeente bijeenkomsten blijven organiseren waar jongeren al hun 

vragen kunnen stellen.

Molenlanden in beweging 

Bewegen is gezond, gezellig en brengt mensen bij elkaar. Dat verdient 

aanmoediging, in de vorm van nieuwe buitensportplekken, een divers 

aanbod aan sportverenigingen en een uitbreiding van aantrekkelijke 

kano-, fiets- en wandelroutes. Buiten actief bezig zijn, lopend, op de fiets 

of op het water, is goed voor jong én oud.

Zorg voor elkaar

Samenleven gaat om zorgen voor én omzien naar elkaar. Iedereen krijgt de 

zorg en ondersteuning die nodig is. Met jongerenwerk en 

ontmoetingsplaatsen voorkomen we problemen. Mensen krijgen een 

tweede kans. We strijden tegen armoede. We waarderen mantelzorgers en 

we gaan verder met het actieplan tegen eenzaamheid. 

Duurzaamheid als gezamenlijke uitdaging

In Molenlanden willen we met elkaar duurzamer leven. Samen 

wekken we energie op en samen besparen we energie en 

grondstoffen. Wij wachten niet af op landelijke oplossingen, maar 

gaan nú aan de slag. Het CDA wil dat er een duurzaamheidsregisseur 

komt die gratis adviezen geeft over mogelijke maatregelen en helpt 

bij gezamenlijke initiatieven.

Heldere procedures en infrastructuur op orde 

Vergunningen voor inwoners en ondernemers worden te vaak onnodig 

afgewezen. De gemeente moet het riool en andere infrastructuur op orde 

hebben of brengen. Het CDA Molenlanden wil heldere procedures en 

geen onverwachte eisen in de loop van een vergunningsproces. 
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