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1.	  Voorwoord	  verkiezingsprogramma	  CDA	  Westerveld	  
	  
Het	  is	  een	  spannende	  tijd.	  Spannend	  vanwege	  de	  aanstaande	  verkiezingen,	  economische	  
situatie	  en	  overdracht	  van	  Rijkstaken	  naar	  gemeenten	  op	  het	  gebied	  van	  jeugd,	  zorg,	  werk	  
en	  onderwijs.	  Die	  overdracht	  gaat	  gepaard	  met	  onduidelijkheid	  over	  welke	  taken	  nu	  
precies	  horen	  bij	  de	  Participatiewet,	  AWBZ,	  Jeugdzorg	  en	  Passend	  Onderwijs.	  Duidelijk	  is	  
wel	  dat	  de	  overgang	  gepaard	  gaat	  met	  een	  korting	  op	  de	  middelen.	  	  
	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  te	  weten	  hoe	  het	  CDA	  in	  Westerveld	  vorm	  en	  inhoud	  wil	  geven	  aan	  
die	  ontwikkelingen.	  Daarom	  nemen	  we	  u	  als	  programmacommissie	  kort	  mee	  in	  de	  stappen	  
die	  we	  hebben	  gezet	  om	  te	  komen	  tot	  een	  verkiezingsprogramma.	  Het	  programma	  is	  en	  
blijft	  wat	  ons	  betreft	  een	  democratisch	  en	  dynamisch	  proces.	  En	  als	  programmacommissie	  
hebben	  we	  niet	  de	  wijsheid	  in	  pacht.	  Daarom	  nodigen	  we	  u	  uit	  om	  mee	  te	  denken	  en	  te	  
doen.	  	  

Stappen	  die	  CDA	  Westerveld	  tot	  nu	  toe	  heeft	  gezet:	  
ü Formeren	  programmacommissie	  

o Egbert	  Muggen,	  Albert	  Weishaupt,	  Gert	  de	  Kok,	  	  
Gézieta	  van	  den	  Belt	  en	  Homme	  Geertsma	  

ü Opzet	  verkiezingsprogramma	  
o Thematische	  hoofdstukindeling	  met	  als	  rode	  draad	  een	  integrale	  

benadering,	  (keten)	  samenwerking	  en	  (beleid)ruimte	  
ü Interviewen	  belangrijke	  stakeholders	  in	  onze	  gemeente	  en	  verwerken	  uitkomsten	  

in	  het	  programma	  	  
o Onderwijs,	  landbouw,	  recreatie,	  waterschap	  en	  zorginstellingen	  

ü Verwerken	  actuele	  landelijke	  CDA	  informatie	  	  
o Van	  vrijblijvend	  naar	  betrokken	  
o Van	  grenzen	  naar	  ruimte	  
o Van	  nazorg	  naar	  voorzorg	  
o Van	  polarisatie	  naar	  participatie	  
o Van	  verbruiken	  naar	  waarderen	  

ü Schrijven	  verkiezingsprogramma	  
o Homme	  Geertsma	  en	  Gézieta	  van	  den	  Belt	  in	  afstemming	  met	  de	  overige	  

leden	  van	  de	  programmacommissie	  
	  
Het	  verkiezingsprogramma	  heeft	  niet	  op	  alle	  vragen	  antwoorden	  en	  doet	  geen	  loze	  
beloften.	  Het	  programma	  schetst	  wel	  een	  helder	  beeld	  van	  de	  kaders	  waarbinnen	  de	  
veranderingen	  en	  doelen	  op	  sociaal-‐cultureel	  en	  financieel-‐economisch	  gebied	  naar	  ons	  
idee	  vorm	  en	  inhoud	  moeten	  krijgen.	  In	  het	  programma	  klinkt	  de	  CDA	  traditie	  door	  van	  
durf	  tonen	  en	  keuzes	  maken	  met	  de	  menselijke	  maat.	  Wij	  geloven	  in	  de	  dialoog.	  In	  het	  
gesprek	  met	  u	  en	  verschillende	  bestuurlijke	  en	  maatschappelijke	  organisaties.	  Die	  houding	  
vindt	  u	  terug	  als	  rode	  draad	  in	  het	  verkiezingsprogramma.	  Heeft	  u	  na	  het	  lezen	  er	  van	  
ideeën,	  opmerkingen	  en/of	  aanvullingen?	  Laat	  het	  ons	  weten.	  Tot	  vrijdag	  29	  november	  
2013	  heeft	  u	  de	  gelegenheid.	  Dat	  is	  ook	  de	  datum	  waarop	  amendementen	  kunnen	  worden	  
ingediend.	  U	  kunt	  bellen:	  0521-‐597216,	  mailen:	  verkiezingsprogramma@cdawesterveld.nl	  
of	  twitteren:	  @cdawesterveld.	  Op	  de	  ledenvergadering	  van	  2	  december	  2013	  zullen	  de	  
ingediende	  amendementen	  worden	  besproken.	  
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2.	  Samenvatting	  verkiezingsprogramma:	  samen	  dromen,	  denken	  en	  doen!	  
	  
Politiek	  draait	  voor	  ons	  om	  mensen	  en	  wat	  wij	  kunnen	  doen	  om	  groepen	  en	  individuen	  in	  
onze	  gemeente	  tot	  hun	  recht	  te	  laten	  komen.	  CDA	  Westerveld	  wil	  er	  zijn	  voor	  alle	  
Westervelders	  en	  politiek	  bedrijven	  met	  de	  menselijke	  maat.	  Dat	  doen	  we	  vanuit	  een	  
christelijke	  identiteit.	  Onze	  Joods/Christelijke	  identiteit	  bewaren	  we	  niet	  alleen	  voor	  in	  de	  
kerk	  of	  thuis,	  maar	  van	  daaruit	  nemen	  we	  verantwoordelijkheid	  en	  steken	  we	  de	  handen	  
uit	  de	  mouwen.	  Wij	  hebben	  de	  overtuiging	  dat	  de	  inzet	  van	  elk	  mens	  er	  toe	  doet	  en	  de	  
wereld	  waarin	  we	  leven	  kan	  verbeteren.	  In	  dit	  verkiezingsprogramma	  leest	  u	  welke	  
ontwikkelingen	  wij	  op	  ons	  af	  zien	  komen	  en	  wat	  wij	  u	  de	  komende	  jaren	  te	  bieden	  hebben.	  	  
	  
2.1	  Ontwikkelingen	  
Op	  sociaal-‐cultureel	  en	  financieel-‐economisch	  gebied	  vinden	  nu	  en	  de	  komende	  jaren	  
ingrijpende	  veranderingen	  plaats.	  Op	  sociaal-‐cultureel	  gebied	  gaat	  het	  om	  een	  nieuw	  
evenwicht	  in	  de	  verhouding	  tussen	  burgers,	  ondernemers,	  instellingen	  en	  de	  
gemeentelijke	  overheid.	  Een	  nieuw	  evenwicht	  met	  als	  uitgangspunt	  eigen	  kracht:	  burgers,	  
ondernemers	  en	  instellingen	  zijn	  zelf	  primair	  verantwoordelijk	  en	  de	  gemeente	  heeft	  als	  
taak	  hen	  daarin	  te	  faciliteren.	  Op	  financieel-‐economisch	  gebied	  staan	  gemeenten	  voor	  
bezuinigingen	  die	  er	  ook	  toe	  dwingen	  het	  beleid	  ingrijpend	  aan	  te	  passen.	  	  
	  
2.2.	  Impact	  
Beide	  veranderingen	  hebben	  grote	  impact	  op	  mensen	  en	  vragen	  nieuwe	  samenwerking-‐	  
en	  financieringsarrangementen.	  Gemeenten	  moeten	  opnieuw	  positie	  te	  kiezen,	  scherpe	  
keuzes	  maken	  en	  indringende	  vragen	  stellen.	  Welke	  dingen	  doen	  we	  nu,	  die	  eigenlijk	  onze	  
taak	  niet	  zijn?	  Zijn	  we	  eerlijk	  tegen	  burgers,	  ondernemers	  en	  instellingen	  over	  wat	  we	  wel	  
en	  niet	  te	  bieden	  hebben?	  En	  nemen	  we	  de	  mensen	  waar	  we	  het	  voor	  doen	  voldoende	  mee	  
in	  de	  keuzes	  die	  we	  de	  komende	  tijd	  moeten	  maken?	  Kortom:	  doen	  we	  de	  goede	  dingen?	  
En	  doen	  we	  de	  goede	  dingen	  goed?	  	  
	  
Voor	  de	  uitdagingen	  die	  op	  ons	  afkomen	  zijn	  	  geen	  pasklare	  antwoorden	  en	  oplossingen.	  
Ook	  het	  CDA	  heeft	  die	  niet.	  We	  hebben	  wel	  een	  helder	  beeld	  van	  de	  kaders	  waarbinnen	  de	  
veranderingen	  en	  doelen	  op	  sociaal-‐cultureel	  en	  financieel-‐economisch	  gebied	  vorm	  en	  
inhoud	  moeten	  krijgen.	  Wij	  geloven	  in	  de	  dialoog.	  In	  het	  gesprek	  met	  u	  en	  verschillende	  
bestuurlijke	  en	  maatschappelijke	  organisaties.	  Door	  samen	  te	  verkennen	  wat	  er	  speelt.	  
Door	  waarden,	  inzichten	  en	  belangen	  te	  verbinden.	  Wensen	  en	  doelen	  te	  vertalen.	  En	  
door	  waarderend	  te	  vernieuwen.	  	  
Dat	  komt	  bijvoorbeeld	  tot	  uiting	  in	  de	  manier	  waarop	  dit	  verkiezingsprogramma	  tot	  stand	  
is	  gekomen;	  onze	  inzet	  hebben	  we	  in	  dialoog	  getoetst	  en	  aangescherpt	  met	  direct	  
belanghebbenden.	  	  
Wat	  het	  CDA	  Westerveld	  ook	  doet,	  is	  sturen	  op	  de	  doelen	  die	  we	  voor	  en	  samen	  met	  u	  als	  
burger,	  bedrijf	  of	  instelling	  willen	  realiseren.	  En	  we	  leggen	  verantwoording	  af	  aan	  u	  als	  
kiezer	  als	  het	  gaat	  om	  de	  gemaakte	  afspraken.	  	  
	  
2.3.	  Waar	  we	  voor	  staan	  
Wat	  u	  van	  het	  CDA	  Westerveld	  mag	  verwachten	  is	  lef	  om	  te	  focussen	  en	  keuzes	  te	  maken	  
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met	  de	  menselijke	  maat.	  Dat	  doen	  we	  niet	  alleen,	  maar	  samen	  met	  u	  en	  andere	  
betrokkenen.	  Die	  houding	  is	  de	  rode	  draad	  in	  ons	  verkiezingsprogramma.	  

We	  zetten	  in	  op	  vijf	  veranderingen:	  	  
ü van	  vrijblijvend	  naar	  betrokken:	  mensen	  maken	  hun	  leefomgeving;	  	  
ü van	  grenzen	  naar	  ruimte:	  minder	  regels	  en	  meer	  mogelijkheden;	  	  
ü van	  nazorg	  naar	  voorzorg:	  voorkomen	  is	  beter	  dan	  genezen;	  	  
ü van	  polarisatie	  naar	  participatie:	  mensen	  samenbrengen;	  	  
ü van	  verbruiken	  naar	  waarderen:	  niet	  alles	  van	  waarde	  is	  in	  geld	  uit	  te	  drukken.	  
	  

Dat	  vraagt	  om:	  
ü een	  integrale	  benadering,	  omdat	  je	  mensen	  niet	  in	  stukjes	  kunt	  opdelen;	  
ü (keten)samenwerking,	  omdat	  we	  leven	  in	  een	  netwerksamenleving	  waarin	  alles	  

en	  iedereen	  met	  elkaar	  is	  verbonden	  is	  en	  
ü (beleid)	  ruimte,	  omdat	  niemand	  de	  wijsheid	  in	  pacht	  heeft.	  Ruimte	  geven	  en	  

krijgen	  is	  belangrijk	  om	  samen	  publieke	  problemen	  op	  te	  lossen	  	  

Hoe	  we	  daar	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  geven,	  leest	  u	  in	  dit	  verkiezingsprogramma.	  Het	  
programma	  is	  en	  blijft	  voor	  het	  CDA	  Westerveld	  een	  democratisch	  en	  dynamisch	  proces	  
tussen	  burgers,	  ondernemers	  en	  instellingen.	  Droom,	  denk	  en	  doe	  mee!	  

	  

	  
	  

3.	  Lokale	  democratie	  
	  
3.1.Ontwikkelingen	  	  
De	  afgelopen	  4	  jaar	  zat	  het	  CDA	  Westerveld	  in	  de	  oppositie.	  Vanuit	  die	  rol	  hebben	  we	  
ingezet	  op	  het	  maken	  van	  toekomstbestendige	  keuzes,	  gelet	  op	  het	  huidige,	  beheersmatige	  
karakter	  van	  onze	  plattelandsgemeente.	  	  En	  op	  het	  voeren	  van	  inhoudelijke	  discussies	  en	  
het	  concreet	  maken	  van	  resultaten.	  Vermindering	  van	  het	  aantal	  inwoners	  van	  Westerveld	  
en	  verandering	  van	  de	  samenstelling	  van	  onze	  gemeentelijke	  bevolking,	  is	  van	  invloed	  op	  
de	  vraag	  naar	  voorzieningen,	  onderwijs	  en	  zorg.	  CDA	  Westerveld	  heeft	  vanuit	  de	  oppositie	  
constructief	  druk	  uitgeoefend	  op	  het	  gemeentebestuur	  om	  hierop	  te	  anticiperen.	  	  
Op	  ons	  initiatief	  is	  ook	  een	  fonds	  opgericht	  met	  daarin	  een	  bedrag	  van	  200.000	  euro,	  
waarop	  initiatiefnemers	  een	  beroep	  kunnen	  doen	  ter	  ondersteuning	  van	  initiatieven	  en	  
ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  leefbaarheid,	  recreatie	  &	  toerisme,	  alternatieve	  energie	  
etc.	  
	  
Dat	  zijn	  mooie	  	  resultaten	  voor	  burgers,	  ondernemers	  en	  instellingen	  in	  onze	  gemeente.	  
Maar	  het	  is	  niet	  genoeg.	  De	  wereld	  verandert	  in	  rap	  tempo	  en	  daarmee	  de	  houding	  en	  	  
verwachtingen	  van	  burgers,	  bedrijven	  en	  instellingen	  ten	  aanzien	  van	  de	  overheid.	  De	  tijd	  
van	  hiërarchische,	  gesloten	  systemen	  en	  massaproductie	  is	  voorbij.	  We	  zijn	  op	  weg	  naar	  
een	  participatie-‐samenleving	  waarin	  de	  menselijke	  maat	  en	  het	  delen	  van	  kennis	  en	  
bronnen	  voorop	  staat.	  Vanaf	  2015	  is	  de	  gemeente	  Westerveld	  verantwoordelijk	  voor	  
nieuwe	  taken	  op	  het	  gebied	  van	  werk,	  zorg	  en	  jeugd.	  De	  beschikbare	  middelen	  zijn	  
beperkt.	  	  
	  
3.2	  CDA	  Westerveld	  wil	  verder	  
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Het	  CDA	  wil	  graag	  in	  de	  komende	  bestuursperiode	  verantwoordelijkheid	  dragen.	  Een	  
belangrijke	  voorwaarde	  is	  dat	  ingezet	  wordt	  op	  ontwikkeling	  in	  plaats	  van	  beheer.	  Dat	  
past	  in	  een	  participatiesamenleving,	  straalt	  ambitie	  uit,	  vraagt	  om	  bestuurskracht,	  lef	  en	  
vertrouwen.	  En	  dat	  is	  hard	  nodig	  de	  komende	  jaren.	  Enerzijds	  omdat	  fundamentele	  keuzes	  
moeten	  worden	  gemaakt	  op	  het	  gebied	  van	  voorzieningen,	  onderwijs	  en	  financiën.	  
Anderzijds	  omdat	  de	  gemeente	  in	  een	  participatiesamenleving	  niet	  alles	  zelf	  doet,	  maar	  
ruimte	  laat	  voor	  de	  kracht	  van	  de	  gemeenschap.	  	  
	  
3.3	  Hoe	  geven	  we	  daar	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  
Het	  CDA	  Westerveld	  kiest	  voor	  een	  betrokken	  samenleving	  en	  een	  betrokken	  overheid.	  
Dat	  begint	  bij	  de	  (h)	  erkenning	  dat	  we	  samen	  in	  de	  keten	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  totale	  dienstverlening,	  omdat	  je	  mensen	  niet	  in	  stukjes	  kunt	  opdelen.	  En	  
bestuurders,	  managers	  en	  professionals	  die	  onderkennen	  dat	  er	  overlap	  zit	  in	  thema’s	  en	  
vraagstukken.	  Daarom	  zetten	  we	  in	  op	  samenwerking	  en	  facilitering	  van	  maatschappelijke	  
partners:	  ondernemers,	  bewonerscommissies,	  het	  rijke	  verenigingsleven,	  kerken,	  de	  
voedselbank,	  zorgaanbieders,	  stichtingen,	  de	  woningcorporatie,	  bibliotheek,	  scholen.	  ....	  
Wij	  geloven	  er	  in	  dat	  door	  die	  samenwerking	  de	  samenleving	  haar	  zelf	  organiserend	  
vermogen	  kan	  ontplooien.	  En	  we	  zetten	  blijvend	  in	  op	  het	  ondersteunen	  van	  eigen	  
initiatieven	  van	  burgers,	  ondernemers	  en	  instellingen.	  De	  rol	  van	  de	  gemeente	  is	  
vergelijkbaar	  met	  die	  van	  een	  boemerang:	  in	  de	  opstart	  intensief	  betrokken	  zijn	  en	  het	  
vervolgens	  aan	  de	  gemeenschap	  overlaten.	  Voor	  mensen	  die	  het	  op	  eigen	  kracht	  niet	  
redden,	  willen	  we	  een	  vangnet	  in	  de	  vorm	  van	  basisvoorzieningen.	  	  

In	  dit	  proces	  van	  verandering	  gaan	  we	  ook	  het	  gesprek	  aan	  over	  de	  bestuurlijke	  schaal	  van	  
Westerveld.	  De	  toekomstbestendigheid	  van	  onze	  gemeente	  staat	  op	  de	  helling	  als	  we	  nu	  
geen	  keuzes	  maken.	  CDA	  Westerveld	  is	  van	  mening	  dat	  de	  visie	  die	  nodig	  is	  voor	  die	  
keuzes,	  alleen	  samen	  met	  burgers,	  bedrijven	  en	  instellingen	  kan	  worden	  gemaakt.	  
Alleen	  door	  u	  te	  betrekken	  als	  maat	  der	  dingen,	  bouwen	  we	  aan	  een	  toekomstbestendige	  
gemeente.	  Onze	  denkrichting	  staat	  in	  dit	  verkiezingsprogramma.	  

	   	  

4.	  Financiën	  
	  
4.1.	  Bestaande	  situatie	  
De	  gemeente	  Westerveld	  heeft	  weinig	  schulden	  en	  als	  gevolg	  daarvan	  een	  gezonde	  
exploitatie.	  Wel	  zijn	  de	  financiële	  kaders	  waarbinnen	  de	  gemeente	  functioneert	  smal	  en	  
laat	  de	  exploitatie	  weinig	  risico’s	  toe.	  Concreet	  betekent	  dit,	  dat	  de	  financiële	  ruimte	  om	  
(nieuw	  beleid)	  te	  ontwikkelen	  beperkt	  is.	  Het	  CDA	  Westerveld	  focust	  op	  de	  ruimte	  die	  er	  
wel	  is	  en	  wil	  die	  optimaal	  benutten	  voor	  het	  faciliteren	  van	  samenwerkingsinitiatieven	  van	  
burgers,	  ondernemers	  en	  instellingen.	  	  
	  
	  
	  
	  
4.2	  Hoe	  geven	  we	  daar	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  
Gelet	  op	  de	  huidige	  belastingdruk	  is	  het	  CDA	  Westerveld	  niet	  voor	  verhoging	  van	  de	  lokale	  
belastingen.	  Wel	  vinden	  we	  dat	  de	  inflatiecorrectie	  moet	  worden	  doorgevoerd.	  En	  we	  
pleiten	  voor	  het	  verminderen	  van	  de	  overhead	  binnen	  de	  gemeente.	  
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Het	  CDA	  kiest	  er	  voor	  om	  de	  financiële	  ruimte	  die	  er	  is,	  te	  gebruiken	  voor	  ontplooiing	  van	  
de	  kracht	  van	  de	  gemeenschap.	  We	  zetten	  in	  op	  het	  samenbrengen	  en	  samenwerken	  van	  
natuurlijke	  partners.	  Niet	  de	  hand	  op	  de	  knip	  maar	  samen	  met	  	  maatschappelijke	  partners	  
slimme	  samenwerkings-‐	  en	  financieringsarrangementen	  aan	  gaan.	  En	  we	  zetten	  in	  op	  
meer	  integratie.	  Daarmee	  bedoelen	  we	  dat	  burgers,	  ondernemers	  en	  instellingen	  
dienstverlening	  die	  door	  verschillende	  maatschappelijke	  partners	  wordt	  geleverd	  als	  één	  
geheel	  gaan	  ervaren.	  Geen	  paarse	  krokodil	  en	  niet	  meer	  van	  het	  kastje	  naar	  de	  muur,	  maar	  
dienstverlening	  vanuit	  de	  leefwereld	  van	  mensen.	  Dat	  loont.	  
	   	  
	  
	  
	  

5.	  Woningbouw	   	  
5.1	  Ontwikkelingen	  
De	  economische	  crisis	  heeft	  ook	  invloed	  (gehad)	  op	  de	  woonwensen	  en	  mogelijkheden	  in	  
onze	  gemeente.	  Er	  is	  een	  toenemende	  vraag	  naar	  kwaliteit	  en	  combinaties	  van	  wonen,	  
werken	  en	  zorg.	  Die	  ontwikkelingen	  maken	  het	  noodzakelijk	  kritisch	  te	  kijken	  naar	  het	  
woningbouwprogramma.	  CDA	  Westerveld	  vindt	  het	  belangrijk	  om	  op	  dorpsniveau	  keuzes	  
te	  maken.	  

5.2	  Hoe	  geven	  we	  daar	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  
Havelte	  en	  Dwingeloo	  zijn	  wat	  ons	  betreft	  dorpen	  die	  gelet	  op	  hun	  ontsluiting	  in	  
aanmerking	  komen	  voor	  verdere	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  woningbouw.	  Diever	  
heeft	  genoeg	  potentie	  om	  uit	  te	  breiden	  op	  Kalterbroeken	  en	  Vledder	  heeft	  ruimte	  binnen	  
het	  plangebied	  Vledder	  Noord.	  De	  andere	  dorpen	  in	  onze	  gemeente	  kunnen	  voorzien	  in	  de	  
autonome	  vraag	  naar	  woningbouw	  binnen	  de	  eigen	  leefomgeving.	  

Het	  CDA	  zet	  in	  op	  de	  bouw	  van	  leeftijdsbestendige,	  energiezuinige	  woningen	  en	  
gedifferentieerd	  bouwen	  voor	  de	  markt.	  Hiermee	  spelen	  we	  in	  op	  de	  veranderende	  
woonwensen	  in	  onze	  gemeente.	  Uiteraard	  krijgen	  de	  ‘starterswoningen’	  hierin	  een	  plek.	  
Samen	  met	  woningbouwstichting	  Actium	  en	  de	  zorgcentra	  geven	  we	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  
het	  veranderende	  Rijksbeleid	  op	  het	  gebied	  van	  de	  herstructurering	  van	  sociale	  
woningbouw	  en	  hervorming	  van	  de	  ouderenhuisvesting.	  Bij	  die	  samenwerking	  hoort	  voor	  
het	  CDA	  Westerveld	  ook	  de	  bereidheid	  om	  middelen	  beschikbaar	  te	  stellen.	  
	  
	  
  
	   	  

6.	  Sociale	  zaken	  en	  participatie	  
	  
6.1	  Ontwikkelingen	  en	  visie	  	  
Net	  als	  alle	  gemeenten,	  staat	  de	  gemeente	  Westerveld	  aan	  de	  vooravond	  van	  drie	  grote	  
transities	  binnen	  het	  sociale	  domein:	  de	  decentralisatie	  van	  de	  Jeugdzorg,	  de	  overgang	  van	  
de	  begeleiding	  uit	  de	  Algemene	  Wet	  Bijzondere	  Ziektekosten	  (AWBZ)	  en	  de	  Wet	  Werken	  
naar	  Vermogen	  (Wwnv/Werk),	  inclusief	  de	  hervorming	  van	  de	  sociale	  werkvoorziening.	  
Concreet	  gaat	  het	  om	  de	  volgende	  taken	  die	  vanaf	  het	  Rijk	  naar	  de	  gemeente	  toe	  komen:	  
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ü de	  Participatiewet	  (per	  1-‐1-‐2015)	  	  
ü de	  decentralisatie	  van	  de	  begeleiding	  AWBZ	  naar	  de	  WMO	  (per	  1-‐1-‐2014)	  	  
ü de	  decentralisatie	  van	  de	  Jeugdzorg	  (gereed	  1-‐1-‐2016)	  	  
ü Passend	  Onderwijs	  per	  1-‐8-‐2012	  (zorgplicht	  per	  1-‐8-‐2014)	  

	  
CDA	  Westerveld	  wil	  de	  decentralisaties	  aangrijpen	  om	  vernieuwing	  tot	  stand	  te	  brengen	  in	  
het	  sociale	  domein.	  Door	  partners	  en	  belanghebbenden	  in	  dit	  domein	  al	  in	  een	  vroeg	  
stadium	  te	  betrekken	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  visie	  en	  aanpak,	  kan	  die	  op	  een	  meer	  
integrale	  manier	  vorm	  krijgen.	  Dat	  leidt	  tot	  betere	  resultaten.	  
	  
6.2	  Hoe	  geven	  we	  daar	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  
Bij	  de	  overdracht	  van	  taken	  vanuit	  het	  Rijk	  naar	  gemeenten,	  is	  de	  uitdaging	  die	  taken	  
zowel	  beter	  (dichter	  bij	  de	  klant)	  als	  efficiënter	  uit	  te	  voeren.	  Het	  dichter	  bij	  de	  klant	  
brengen	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  wetgeving	  is	  op	  zichzelf	  zeker	  niet	  voldoende	  om	  tot	  
betere	  resultaten	  te	  komen,	  of	  om	  te	  komen	  tot	  een	  efficiëntere	  inzet	  van	  middelen.	  De	  
oplossingsrichting	  die	  het	  CDA	  Westerveld	  voor	  ogen	  heeft,	  het	  stimuleren	  en	  faciliteren	  
van	  een	  andere	  manier	  van	  samenwerken	  met	  ketenpartners	  en	  cliëntenorganisaties,	  
biedt	  die	  mogelijkheden	  wel.	  Om	  de	  mogelijkheden	  te	  benutten	  is	  het	  nodig	  om	  ook	  de	  al	  
bestaande	  samenwerking	  een	  nieuwe	  vorm	  en	  basis	  te	  geven.	  Uitgangspunt	  daarbij	  is	  wat	  
ons	  betreft	  het	  vertrouwen	  dat	  belangen	  en	  achterliggende	  waarden	  van	  de	  betrokken	  
partijen	  verenigbaar	  zijn	  in	  een	  gezamenlijke	  toekomstvisie.	  Het	  gezamenlijk	  creëren	  en	  
uitwerken	  van	  die	  visie	  leidt	  tot	  de	  verbinding	  en	  herkenning	  die	  nodig	  is	  om	  de	  visie	  ook	  
gezamenlijk	  en	  voortvarend	  te	  gaan	  realiseren.	  	  
	  
De	  beelden	  van	  het	  CDA	  Westerveld	  bij	  de	  veranderingen	  in	  het	  sociale	  domein	  hebben	  we	  
in	  10	  punten	  samengevat:	  
	  
	  

ü We	  zien	  het	  sociale	  domein	  als	  1	  geheel:	  we	  willen	  samenhangend	  beleid	  en	  een	  
samenhangende	  aanpak	  

	  
ü We	  zien	  de	  gevraagde	  transitie	  (overdracht	  van	  Rijkstaken)	  als	  aanleiding	  voor	  een	  

transformatie:	  decentralisaties	  als	  trigger	  voor	  vernieuwing	  
	  
ü We	  zien	  voor	  de	  gemeente	  een	  regierol:	  een	  samenhangende	  visie,	  verbinder	  in	  de	  

samenwerking	  en	  sturing	  op	  resultaat	  
	  
ü We	  gaan	  uit	  van	  een	  integrale	  benadering:	  één	  klant	  –	  één	  aanpak	  –	  één	  

aanspreekpunt	  
	  
ü We	  zetten	  in	  op	  preventie	  en	  oplossingen	  dichtbij	  
	  
ü We	  gaan	  uit	  van	  eigen	  kracht	  &	  eigen	  regie:	  niet	  oplossen	  vóór	  mensen	  maar	  met	  

mensen	  
	  
ü We	  vragen	  naar	  Social	  Return:	  een	  tegenprestatie	  van	  de	  cliënt	  
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ü We	  streven	  naar	  een	  inclusieve	  samenleving:	  iedereen	  kan	  meedoen,	  kijken	  naar	  
wat	  wel	  kan,	  beperken	  afzonderlijke	  voorzieningen	  

	  
ü We	  geven	  het	  goede	  voorbeeld	  en	  vragen	  dat	  ook	  van	  onze	  partners	  
	  
ü We	  maken	  optimaal	  gebruik	  van	  technische	  mogelijkheden	  

	  

Het	  CDA	  Westerveld	  wil	  verantwoordelijkheid	  dragen	  voor	  de	  	  transities	  en	  de	  
transformatie	  die	  daarvoor	  nodig	  is.	  We	  hebben	  geen	  hapklare	  oplossingen,	  maar	  wel	  een	  
helder	  beeld	  van	  de	  richting	  en	  kaders.	  De	  kern	  van	  onze	  Joods/Christelijke	  identiteit	  is	  
mensenwerk:	  ‘wat	  ik	  wens	  voor	  mijzelf,	  wens	  ik	  ook	  voor	  de	  ander’.	  
	  
Tijdens	  het	  schrijven	  van	  dit	  verkiezingsprogramma	  is	  nog	  niet	  duidelijk	  hoe	  de	  
overdracht	  van	  Rijkstaken	  naar	  gemeenten	  gaat	  plaatsvinden.	  Wel	  is	  zeker	  dat	  die	  
overdracht	  gepaard	  gaat	  met	  bezuinigingen,	  de	  zogenaamde	  decentralisatiekorting.	  CDA	  
Westerveld	  is	  van	  mening	  dat	  de	  decentralisatiekorting	  moet	  worden	  ‘terugverdiend’	  door	  
het	  stimuleren	  en	  faciliteren	  van	  een	  andere	  manier	  van	  samenwerken	  met	  ketenpartners	  
en	  cliëntenorganisaties.	  
	  
6.	  3	  Kwetsbare	  groepen	  
Het	  CDA	  Westerveld	  heeft	  zich	  altijd	  ingezet	  voor	  de	  kwetsbare	  mens	  in	  de	  samenleving.	  
Binnen	  de	  huidige	  wet-‐	  en	  regelgeving	  hebben	  we	  daarvoor	  de	  maximale	  ruimte	  gezocht.	  
Dat	  past	  bij	  onze	  identiteit	  en	  dat	  blijven	  we	  doen.	  De	  Rijksoverheid	  trekt	  zich	  op	  veel	  
terreinen	  terug	  en	  die	  terugtrekking	  gaat	  gepaard	  met	  bezuinigingen.	  	  
Dit	  neemt	  niet	  weg	  dat	  er	  mensen	  zijn	  in	  onze	  gemeente	  die	  het	  op	  eigen	  kracht	  niet	  
redden.	  Voor	  die	  mensen	  willen	  we	  een	  vangnet	  in	  de	  vorm	  van	  basisvoorzieningen.	  	  

	  
	  
	  
	  

7.	  Voorzieningen	  
	  
7.1	  Bestaande	  situatie	  
Op	  het	  gebied	  van	  voorzieningen	  is	  de	  gemeente	  Westerveld	  rijk	  bedeeld.	  	  
Het	  dorpshuis	  als	  plek	  voor	  ontmoeting	  en	  activiteiten	  neemt	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  in	  
de	  lokale	  samenleving.	  In	  de	  gemeente	  Westerveld	  zijn	  diverse	  soorten	  dorpshuizen,	  
zowel	  qua	  bestuursvorm	  als	  qua	  aard	  en	  gebruik.	  Welzijn,	  sport,	  bibliotheek,	  horeca	  en	  
ouderenwerk	  zijn	  voorbeelden	  van	  activiteiten	  die	  hier	  plaatsvinden.	  Er	  zijn	  ook	  dorpen	  
waar	  alleen	  een	  dorpshuis	  is	  als	  plek	  van	  samenkomst.	  
	  
De	  exploitatie	  van	  het	  dorpshuis	  vindt	  plaats	  door	  het	  ontvangen	  van	  diverse	  geldstromen,	  
bijvoorbeeld	  via	  huur	  van	  ouderenwerk,	  bibliotheek,	  sport	  en	  horeca.	  Zoals	  eerder	  in	  dit	  
verkiezingsprogramma	  is	  opgemerkt	  moeten	  keuzes	  worden	  gemaakt,	  omdat	  de	  middelen	  
beperkt	  zijn.	  Die	  keuzes	  hebben	  gevolgen	  voor	  de	  binnen	  onze	  gemeente	  aanwezige	  
voorzieningen.	  	  
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7.2	  Hoe	  geven	  we	  daar	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  
De	  betaalbaarheid	  van	  voorzieningen	  speelt	  de	  komende	  jaren	  een	  belangrijke	  rol.	  De	  
voorzieningendiscussie	  moet	  naar	  ons	  idee	  worden	  bepaald	  door	  de	  3	  w’s	  	  

ü welk	  doel	  willen	  we	  bereiken	  
ü wie	  (doelgroepen)	  willen	  we	  graag	  bedienen	  en	  
ü wat	  mag	  het	  kosten	  

Onderzocht	  moet	  worden	  hoe	  sportvelden,	  accommodaties,	  etc.,	  zich	  verhouden	  tot	  de	  
bezettingsgraad	  en	  de	  daarmee	  gepaard	  gaande	  kosten.	  Als	  de	  uitkomst	  een	  scheefgroei	  
laat	  zien,	  is	  samenwerking	  en	  samenvoeging	  een	  alternatief.	  	  
Het	  CDA	  is	  van	  mening	  dat	  bij	  het	  maken	  van	  keuzes	  op	  het	  gebied	  van	  voorzieningen,	  
participatie	  van	  de	  omgeving	  cruciaal	  is.	  Ook	  niet	  door	  de	  overheid	  gesubsidieerde	  
instellingen	  zullen	  wat	  ons	  betreft	  als	  alternatieve	  mogelijkheid	  worden	  meegenomen	  in	  
de	  afwegingskaders.	  Alleen	  door	  samen	  anders	  te	  denken	  en	  te	  doen,	  kunnen	  we	  een	  
voorzieningenniveau	  in	  stand	  houden	  dat	  past	  bij	  de	  behoeften	  en	  wensen	  van	  onze	  
inwoners.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

8.	  Onderwijs	  
	  
8.1	  	  Ontwikkelingen	  
	  
De	  vraag	  naar	  onderwijs	  in	  onze	  gemeente	  neemt	  af.	  Dat	  heeft	  enerzijds	  te	  maken	  met	  een	  
lager	  geboortecijfer	  maar	  komt	  ook	  door	  het	  vertrek	  van	  huishoudens	  naar	  elders	  
vanwege	  werk	  en	  opleidingen.	  Die	  afname	  is	  niet	  overal	  hetzelfde,	  maar	  heeft	  waar	  die	  
optreedt	  effect	  op	  de	  groepsgrootte,	  het	  aantal	  klaslokalen,	  aantal	  leerkrachten	  en	  andere	  
voorzieningen.	  Het	  onderwijsaanbod	  moet	  daarop	  worden	  afgestemd.	  Voorgenoemde	  
ontwikkelingen	  vragen	  om	  verandering,	  samenwerking	  en	  ruimte,	  omdat	  niemand	  de	  
wijsheid	  in	  pacht	  heeft	  en	  we	  de	  uitdagingen	  op	  het	  gebied	  van	  onderwijs	  samen	  moeten	  
oplossen.	  	  	  

8.2	  Hoe	  geven	  we	  daar	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  
Het	  CDA	  zet	  in	  op	  het	  behoud	  van	  kwalitatief	  goed	  onderwijs	  in	  Westerveld.	  Goed	  
onderwijs	  draagt	  ook	  bij	  aan	  een	  goed	  vestigingsklimaat	  in	  onze	  gemeente	  voor	  
(toekomstige)	  ouders.	  Daarom	  zien	  wij	  het	  onderwijsbeleid	  niet	  los	  van	  beleid	  op	  het	  
gebied	  van	  wonen,	  werken	  en	  economie.	  	  

Het	  waarborgen	  van	  kwalitatief	  goed	  onderwijs	  betekent	  scholen	  met	  een	  minimaal	  aantal	  
leerlingen.	  Zowel	  het	  Bijzonder	  als	  Openbaar	  onderwijs	  zal	  daardoor	  straks	  op	  een	  
beperkter	  aantal	  plaatsen	  in	  onze	  gemeente	  kunnen	  worden	  aangeboden	  dan	  nu	  het	  geval	  
is	  (Integrale	  Kind	  Centra).	  Vanuit	  onze	  identiteit	  vinden	  we	  het	  belangrijk	  dat	  op	  alle	  
toekomstige	  locaties	  christelijk	  onderwijs	  wordt	  aangeboden.	  De	  ontwikkelingen	  bieden	  
dus	  kansen	  en	  meer	  keuze	  voor	  (ouders	  van)	  kinderen	  die	  nu	  Openbaar	  onderwijs	  volgen.	  	  
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We	  zetten	  ook	  in	  op	  gebruikmaking	  van	  de	  technologische	  mogelijkheden	  van	  deze	  tijd,	  
om	  passend	  onderwijs	  te	  bieden	  dat	  aansluit	  bij	  de	  mogelijkheden	  van	  ieder	  kind	  en	  de	  
kennis	  en	  vaardigheden	  die	  hij/zij	  nodig	  heeft	  in	  de	  eenentwintigste	  eeuw.	  	  
	  
In	  overleg	  met	  besturen	  van	  schoolverenigingen	  en	  voorzieningen	  op	  het	  gebied	  van	  voor-‐	  
en	  na	  schoolse	  opvang	  en	  peuterspeelwerk,	  moeten	  de	  komende	  tijd	  keuzes	  worden	  
gemaakt.	  CDA	  Westerveld	  is	  van	  mening	  dat	  iedereen	  ongeacht	  zijn	  of	  haar	  identiteit	  
meedoet	  en	  meetelt	  als	  het	  gaat	  om	  het	  maken	  van	  die	  keuzes,	  omdat	  ze	  gevolgen	  hebben	  
voor	  de	  huidige	  vestigingen	  van	  scholen,	  dorpshuizen	  en	  sportvoorzieningen.	  Voor	  ons	  is	  
het	  uitgangspunt	  een	  omgeving	  waarin	  mensen	  zich	  thuis	  voelen,	  zichzelf	  kunnen	  en	  
mogen	  zijn	  en	  met	  respect	  worden	  behandeld.	  	  	  
	  
De	  rol	  van	  de	  gemeente	  in	  dit	  proces	  is	  faciliterend	  en	  samenbindend.	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

9.	  Ruimte	  en	  economie	  
	  
9.1	  Ontwikkelingen	  	  
De	  economie	  stagneert	  en	  de	  overheid	  trekt	  zich	  steeds	  meer	  terug.	  Als	  het	  gaat	  om	  
economie	  en	  arbeidsmarktbeleid	  is	  participatie	  leidend.	  Iedereen	  doet	  mee.	  Het	  CDA	  kiest	  
voor	  een	  innovatieve	  invalshoek,	  waarbij	  de	  wijzigingen	  in	  sociale	  infrastructuur	  leiden	  tot	  
een	  integraal	  economisch	  en	  sociaal	  beleid.	  	  
	  
Niet	  alles	  is	  in	  geld	  uit	  te	  drukken.	  De	  leefbaarheid	  in	  onze	  gemeente	  is	  onbetaalbaar.	  De	  
prachtige	  omgeving	  met	  nationale	  parken	  en	  het	  Unesco	  werelderfgoed	  Frederiksoord,	  
onze	  inwoners,	  ondernemers,	  instellingen	  en	  bezoekers	  zorgen	  al	  jarenlang	  voor	  
economische	  activiteit	  van	  recreatiebedrijven,	  de	  middenstand	  en	  agrarische	  bedrijven.	  	  
Ontwikkelingen	  binnen	  en	  buiten	  onze	  natuurgebieden	  laten	  zien	  dat	  ruimte	  is	  voor	  groei	  
en	  innovatie.	  Duurzaamheid	  en	  economische	  groei	  gaan	  goed	  samen.	  	  
Het	  CDA	  kiest	  er	  voor	  om	  gemeentelijke	  investeringen	  zoveel	  mogelijk	  te	  laten	  bepalen	  
door	  lokale	  bedrijvigheid.	  Zonder	  groei	  van	  de	  lokale	  economie	  komt	  er	  plaatselijk	  geen	  
toename	  van	  werkgelegenheid.	  	  
	  
Landbouw	  
Landbouw	  neemt	  in	  onze	  gemeente	  een	  prominente	  plaats	  in	  op	  verschillende	  terreinen:	  
maatschappelijk,	  economisch	  en	  landschappelijk.	  Een	  van	  de	  waarborgen	  om	  te	  kunnen	  
ontwikkelen	  is	  het	  huidige	  bestemmingsplan	  buitengebied.	  Hierin	  staan	  de	  
randvoorwaarden	  voor	  vestiging	  en	  uitbreiding	  van	  agrarische-‐	  en	  andere	  vormen	  van	  
bedrijvigheid	  in	  het	  buitengebied.	  Als	  gevolg	  van	  de	  komende	  veranderingen	  in	  zowel	  
melkquotering	  als	  het	  gemeenschappelijke	  landbouwbeleid,	  staat	  de	  agrarische	  sector	  aan	  
de	  vooravond	  van	  veranderingen	  en	  onzekerheid.	  
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Die	  onzekerheid	  is	  van	  invloed	  op	  innovaties,	  onder	  andere	  op	  het	  gebied	  van	  duurzame	  
energie,	  zonenergie,	  kleinschalige	  windmolens	  en	  mestscheiding.	  De	  regelgeving	  binnen	  
het	  vernieuwde	  gemeenschappelijke	  landbouwbeleid	  brengt	  met	  zich	  mee,	  dat	  wanneer	  
bedrijven	  ondernemen	  in	  het	  buitengebied	  en	  in	  aanmerking	  willen	  komen	  voor	  
ondersteuning,	  daar	  een	  maatschappelijke,	  lees	  groene	  tegenprestatie	  tegenover	  moet	  
staan.	  CDA	  Westerveld	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  (agrarische)	  ondernemingen	  de	  ruimte	  
krijgen	  om	  te	  	  kunnen	  innoveren	  en	  exploiteren.	  	  
	  
Recreatie	  
Een	  belangrijke	  rol	  in	  onze	  gemeente	  is	  weggelegd	  voor	  recreatieve	  voorzieningen.	  	  
Recreatiebedrijven	  zijn	  net	  als	  de	  landbouw	  van	  grote	  betekenis	  daar	  waar	  het	  gaat	  om	  
werkgelegenheid	  en	  de	  plaatselijke	  economie.	  Het	  aantal	  bezoekers	  aan	  onze	  gemeente	  
laat	  sinds	  enkele	  jaren	  een	  dalende	  tendens	  zien.	  Dat	  heeft	  gevolgen	  voor	  de	  toeristische	  
bestedingen	  in	  de	  detailhandel	  en	  kan	  gevolgen	  hebben	  voor	  het	  voorzieningenaanbod	  
voor	  onze	  inwoners.	  	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  onderzoeken	  gedaan	  naar	  het	  hoe	  en	  waarom	  van	  deze	  daling.	  
Belangrijker	  is	  de	  vraag	  hoe	  we	  het	  tij	  kunnen	  keren.	  CDA	  Westerveld	  is	  van	  mening	  dat	  de	  
oplossing	  	  niet	  gezocht	  moet	  worden	  in	  een	  uitbreiding	  van	  het	  aantal	  toeristische	  
plaatsen,	  maar	  in	  een	  verbetering	  van	  het	  bestaande	  aanbod.	  Ook	  pleiten	  we	  voor	  het	  
optimaliseren	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  openbare	  ruimte.	  In	  samenwerking	  met	  de	  
betrokken	  partijen	  kan	  zo	  de	  negatieve	  spiraal	  worden	  omgebogen	  naar	  een	  positieve.	  
Inmiddels	  is	  een	  fonds	  in	  het	  leven	  geroepen	  en	  een	  gebiedsregisseur	  aangetrokken	  die	  als	  
coach	  en	  coördinator	  een	  belangrijke	  rol	  speelt.	  Die	  functionaris	  maar	  ook	  het	  fonds	  
verdienen	  het	  om	  langer	  een	  kans	  te	  krijgen	  dan	  de	  twee	  jaar	  die	  er	  nu	  voor	  is	  
uitgetrokken.	  Wat	  ons	  betreft	  moet	  het	  fonds	  geen	  gelegenheidsoplossing	  zijn,	  maar	  een	  
structurele	  bijdrage	  leveren	  aan	  een	  toename	  op	  de	  middellange	  en	  lange	  termijn.	  	  
	  
9.2	  Hoe	  geven	  we	  daar	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  
CDA	  Westerveld	  kiest	  voor	  een	  goede	  balans	  tussen	  de	  landbouweconomie,	  recreatie	  en	  
natuurontwikkeling	  en	  geen	  verhoging	  van	  de	  toeristenbelasting.	  Het	  CDA	  pleit	  voor	  één	  
aanspreekpunt/frontoffice	  binnen	  de	  gemeente	  voor	  vragen	  om	  ondersteuning;	  geen	  
paarse	  krokodil	  en	  geen	  black	  box.	  Die	  frontoffice	  is	  digitaal,	  telefonisch	  en	  fysiek	  
toegankelijk	  voor	  ondernemers	  en	  zorgaanbieders	  met	  vragen	  aan	  de	  gemeente	  of	  met	  
ideeën	  hoe	  werkgelegenheid	  kan	  worden	  gecreëerd	  en/of	  zorg	  kan	  worden	  aangeboden.	  
Deze	  aanpak	  moet	  vanzelfsprekend	  ook	  blijven	  gelden	  voor	  inwoners	  die	  aankloppen	  bij	  
de	  gemeente	  voor	  ondersteuning.	  	  
	  
Als	  het	  gaat	  om	  bouwvergunningen	  kiest	  CDA	  Westerveld	  er	  voor	  te	  werken	  met	  
gecertificeerde	  architecten	  en	  aannemers.	  Dit	  impliceert	  als	  een	  burger,	  bedrijf	  of	  
instelling	  wil	  gaan	  bouwen	  of	  verbouwen	  en	  hij/zij	  neemt	  een	  door	  de	  gemeente	  
gecertificeerde	  ondernemer	  in	  de	  arm,	  de	  gemeente	  ervan	  uit	  gaat	  dat	  de	  vergunning	  aan	  
alle	  voorwaarden	  voldoet	  en	  als	  zodanig	  kan	  worden	  verleend.	  
Het	  CDA	  geloofd	  in	  coalities	  tussen	  bedrijfsleven,	  overheid,	  terreinbeheerders	  en	  
inwoners.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  het	  onderhoud	  van	  ons	  buitengebied.	  Plaatselijke	  
ondernemers,	  organisaties	  en	  inwoners	  moeten	  worden	  betrokken	  bij	  het	  onderhoud	  van	  
bijvoorbeeld	  bermen	  en	  sloten.	  Zowel	  uit	  esthetisch	  oogpunt	  als	  vanuit	  veiligheid	  en	  
economisch	  belang.	  De	  gemeente	  heeft	  in	  dit	  proces	  een	  samenbrengende,	  faciliterende	  en	  
verbindende	  rol,	  rekening	  houdend	  met	  ieders	  belangen.	  
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Het	  CDA	  is	  op	  voorhand	  tegen	  het	  verder	  teruggeven	  van	  vruchtbare	  landbouwgrond	  ten	  
behoeve	  van	  natuurontwikkeling	  en	  wil	  geen	  natuurontwikkeling	  binnen	  Provinciaal	  
Omgevingsplan	  gebieden.	  Waterbergingsgebieden	  willen	  we	  zoveel	  mogelijk	  in	  
natuurgebieden.	  Verkeer	  en	  snelheid	  remmende	  maatregelen	  willen	  we	  beperken	  uit	  
oogpunt	  van	  economie	  en	  hulpdiensten.	  	  
Als	  het	  gaat	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  duurzame	  energie	  is	  het	  CDA	  voor	  het	  ondersteunen	  
van	  lokale	  initiatieven.	  Zowel	  op	  het	  gebied	  van	  zonne-‐energie	  als	  kleinschalige	  
windenergie.	  

Tenslotte	  
	  
Het	  CDA	  is	  een	  christendemocratische	  volkspartij	  die	  de	  samenleving	  centraal	  stelt.	  De	  
betrokkenheid	  van	  mensen	  bij	  hun	  familie,	  bij	  elkaar,	  bij	  hun	  dorp,	  school,	  wijk,	  kerk,	  
bedrijf	  en/of	  sportvereniging.	  Betrokkenheid,	  hart	  voor	  de	  zaak,	  is	  het	  draagvlak	  voor	  
goed	  wonen,	  werken	  en	  leven	  in	  de	  gemeente	  Westerveld	  en	  daarbuiten.	  Voor	  die	  mensen	  
willen	  wij	  de	  partij	  zijn	  waar	  zij	  zich	  thuis	  voelen.	  En	  we	  blijven	  er	  zijn	  voor	  de	  kwetsbare	  
mensen	  in	  onze	  gemeente.	  	  
Politiek	  begint	  voor	  ons	  met	  initiatieven	  vanuit	  de	  samenleving.	  Mensen	  en	  organisaties	  
krijgen	  het	  vertrouwen	  om	  zelf	  te	  doen	  wat	  ze	  kunnen.	  We	  zetten	  in	  op	  betrokken	  
inwoners	  om	  de	  onderlinge	  verbondenheid	  te	  versterken.	  In	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  
overheid	  moet	  de	  menselijke	  maat	  weer	  zichtbaar	  en	  voelbaar	  worden	  gemaakt.	  
Het	  realiseren	  van	  de	  doelen	  in	  dit	  verkiezingsprogramma	  is	  ons	  ideaal.	  Dat	  kunnen	  we	  
niet	  alleen,	  dat	  kunnen	  we	  alleen	  samen	  met	  u.	  Droom,	  denk	  en	  doe	  mee!	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	   	   	  


