
                                                                                

Het CDA staat voor 

1. Terug naar de menselijk maat 
Meer oog voor de mens. Regels en afspraken zijn nodig maar deze moeten wel in dienst staan van de 

burgers en niet andersom. Dit geldt vooral op het gebied van sociale zaken en ruimtelijke ordening. 
 

2. Respectvol en integer met elkaar omgaan. 
Burgers moeten door de gemeente  klantvriendelijk worden benaderd en  kunnen vertrouwen op  een 

betrouwbare lokale overheid. College en gemeenteraad moeten het goede voorbeeld geven. 
 

3. Behoud voorzieningenniveau. 
Kernen zijn wat leefbaarheid betreft afhankelijk van diverse (gemeentelijke) voorzieningen, zoals het  

in stand houden van zwembaden (Blankershove), bibliotheek (realiseren van uitgiftepunten in 

Stampersgat en Bosschenhoofd), dorpshuizen en steunpunten voor ouderen als mede goede 

onderwijs- en sportvoorzieningen.  
  

4. Halderberge; samenwerken of samenvoegen? 
Het CDA kiest op dit moment voor verregaande gemeentelijke samenwerking en is geen voorstander 

van een gemeentelijke herindeling. Samenwerken: OK, samenvoegen: Nee! 
 

5. Halderberge aantrekkelijk houden voor jong en oud. 
Voor jongeren: goede kinderopvang, naschoolse opvang, flexibele openingstijden, startersleningen en 

starterswoningen. Voor ouderen voorwaarden scheppen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen 

ook met betrekking tot goede toegankelijkheid en bereikbaarheid.  
  

6. Een schone, groene en veilige omgeving. 
Het CDA wil een groene en leefbare omgeving waar het veilig is en waar troep en 

hondenpoep niet passen 

  

7. Agrarische bedrijven steunen bij ontwikkelingen. 
Het CDA is vaak  in gesprek met agrariërs en weet wat er speelt en neemt acties om 

gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken 
 

8. Behoud van Halderbergs erfgoed. 
Halderberge is rijk aan mooie gebouwen. Voor behoud moet bij leegstand gezocht worden naar goede 

invulling. In bepaalde gevallen kan de gemeente dit niet alleen en zal gezocht moeten worden naar 

samenwerking met provincie en het bedrijfsleven. 
 

9. Dienstverlening moderniseren.  
Het CDA wil de dienstverlening aanpassen aan de huidige wensen van de burgers zoals werken op 

afspraak en digitale mogelijkheden benutten. Ook kunnen procedures veel transparanter en korter; er 

moet meer gekeken worden hoe iets kan en niet waarom iets niet kan.  
 

10. Investeren in economie.  
Het CDA staat voor het scheppen en verbeteren van de voorwaarden waarbinnen ondernemen 

gestimuleerd wordt. Gemeentelijk aandacht voor en meedenken met het midden- en kleinbedrijf 

(MKB) aan de hand van de inbreng van de Halderbergse ondernemers.   

Samen keuzes maken! 
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2 
Lijst 

Samen keuzes maken! 
      Creatief 
              Duidelijk  

   Ambitieus 
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Het doel van dit verkiezingsprogramma van CDA Halderberge is om een realistische 

aanpak voor te stellen voor het beleid in Halderberge, gebaseerd op de 

grondbeginselen van het CDA. Hiertoe is een aantal onderwerpen geselecteerd, die 

het CDA Halderberge essentieel vindt voor goed beleid in het belang van de burgers 

in Halderberge. 

 

Betrouwbare organisatie en bestuur 

- Burgers en ondernemers, die met de gemeente in aanraking komen, moeten 

correct en snel geholpen worden. Zij moeten ervaren dat er meegedacht wordt.  

Wij zijn voorstander van verdergaande digitalisering van de processen en gegevens 

van de gemeente. Zo wordt het voor burgers en ondernemers mogelijk gemaakt  op 

elk gewenst moment inzicht te krijgen in de stand van zaken van hun dossiers en 

welke informatie geleid heeft tot een besluit in hun dossier. 

- Het CDA heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor respectvol gedrag 

binnen de gemeenteraad. Wij onderschrijven dan ook de vier kernwaarden (respect, 

vertrouwen, eerlijkheid en betrouwbaarheid), die onlangs in het kader van integriteit 

zijn vastgesteld. Wij zullen er op toezien, dat de genoemde kernwaarden nageleefd 

worden en waar nodig elkaar erop aanspreken. 

- Openstelling van het gemeentehuis, dag en avond, moet aansluiten op de wens 

van de burger. Ook willen we mogelijkheden om vragen en diensten digitaal af te 

handelen verder uitbreiden en huisbezoeken instellen bij mensen die minder mobiel 

zijn. Hierbij is vraaggericht en flexibel werken het uitgangspunt. 

 

De toekomst van Halderberge 

- Het CDA vindt dat de gemeente Halderberge in zijn huidige vorm, met zijn 5 

dorpskernen de voorkeur verdient. Het bestuur en de dienstverlening moeten dicht bij 

de burger blijven. Wel zijn wij voorstander van verdergaande samenwerking in de 

regio.  

- Het CDA Halderberge is van mening, dat we bij de woningbouw ons moeten richten 

op vraag, kwaliteit en renovatie. Het CDA vindt dat er meer aandacht moet zijn voor 

kleinere huishoudens, starters- en seniorenwoningen en aangepaste woningen.  

- De afgelopen raadsperiode is hard gewerkt aan realistische centrumplannen. Het 

CDA maakt zich de komende periode sterk om de centrumplannen in de kernen te 

realiseren. Dit geldt vooral voor de woningbouw, sportaccommodaties en brede 

scholen.  

- De detailhandel en horeca zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de 

kernen. Daarom is het CDA van mening, dat zij vanuit het beleid van de gemeente de 

ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen.  

Ditzelfde geldt ons inziens ook voor de recreatie. De recreant moet voldoende 

geboden worden tegen een aanvaardbare prijs. 

- Halderberge heeft een opgave in het behouden en onderhouden van haar 

cultureel/religieus erfgoed. Dit onderwerp ligt het CDA na aan het hart.  
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We vinden dat er een visie en een lange termijn planning moet komen om die historie 

voor de toekomst te waarborgen. De mogelijke subsidies van de provincie voor het 

culturele (religieuze) erfgoed kunnen bijdragen aan een versnelde aanpak van het 

oude gemeentehuis en wellicht een aantal andere gebouwen. Het CDA heeft zich 

hard gemaakt om deze subsidie binnen te halen. 

 

Eigen kracht van de burgers 

-Vrijwilligers en verenigingen zijn het cement van de Halderbergse samenleving. Het 

CDA omarmt dat. Wat is een gemeente zonder vrijwilligers en verenigingen? 

Initiatieven die een positieve bijdrage leveren worden financieel gestimuleerd.   

- Een buurt waar goede saamhorigheid heerst, waar de mensen voor elkaar iets 

betekenen blijft waardevol. Als iemand ziek is, of een tijdje met vakantie, kunnen de 

buren eventueel een boodschap doen of de woning in de gaten houden.  Deze 

saamhorigheid willen we als CDA koesteren. Soms gaat het mis. Daarom is op 

initiatief van het CDA in het recente verleden buurtbemiddeling ingesteld, waar 

inmiddels goede ervaringen mee opgedaan zijn. Voor de veiligheid in de wijk is er nu 

buurtpreventie. Wij vinden het van belang dat dit in de hele gemeente gestalte krijgt. 

De komende jaren willen we meer van dit soort burgerinitiatieven ondersteunen en 

initiëren. Hierbij kun je denken aan het onderhoud van het groen, speelplaatsen en 

het sneeuwvrij houden van het trottoir.  

- Van mantelzorgers wordt veel gevraagd. De gemeente moet met doelgerichte 

ondersteuning het werk van de mantelzorgers zoveel mogelijk verlichten. Om dat te 

bewerkstelligen moet het eenvoudiger worden om woningen aan te passen zodat 

hulpbehoevenden zo langs als mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Een 

omgeving waar het voor zowel voor de zorgverlener als patiënt fijn wonen is. 

- Om burgerinitiatieven blijvend te ondersteunen wil het CDA een coördinator binnen 

de gemeente aanstellen, die burgers gaat  begeleiden om van hun initiatieven een 

succes te maken.  

- Door nog meer dan voorheen burgerparticipatie in te zetten willen we de burger 

betrekken bij de besluitvorming van de gemeente. 

 

Samen heldere keuzes maken voor ruimte en economie 

Hoewel er tekenen van verbetering zijn, zal de recessie, waar we al jaren inzitten, de 

komende jaren haar invloed blijven houden op onze economie. Voor de gemeente 

Halderberge zal dit ook zeker het geval zijn. Daarom is het van belang ons te 

onderscheiden van andere gemeenten. De pijlers voor gemeente Halderberge zijn 

recreatie, detailhandel en logistiek. We hebben een aantal kernpunten benoemd 

waarmee we de ondernemers willen stimuleren zich juist in Halderberge te vestigen, 

of verder te ontwikkelen. Deze zijn:  

1. de regeldruk verminderen en de vestigingsdrempel verlagen; 

2. de lasten beperken voor de ondernemers;  

3. leefbare kernen en een passend aanbod van werknemers creëren; 
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4. realiseren van aantrekkelijke en toegankelijk bedrijfsterreinen;   

5. verbindingen stimuleren tussen scholen en ondernemers;  

6. zorgen dat de ruimtelijke infrastructuur in orde is zoals de rondweg, 

landbouwwegen, doorgaande wegen, Seppe en het spoor.  

Verder willen we initiatieven die de werkgelegenheid stimuleren bevorderen, zoals 

bijvoorbeeld het werkplein, het begeleiden van werknemers naar de arbeidsmarkt via 

het WVS en het arbeidsmobiliteitscentrum.  

 

Onze agrariërs en het buitengebied.  

Halderberge is een gemeente met een groot buitengebied en een actieve agrarische 

sector. Het CDA heeft oog voor de belangen van die sector. Wij kiezen voor een 

goede balans tussen behoud van het groene karakter en ruimte voor economische 

groei. De steeds schaarser wordende goede landbouwgronden moeten behouden 

blijven voor de agrarische sector. In overleg met de ZLTO willen we het  

gemeenschappelijk landbouwbeleid en de groene ruimte vorm geven. De 

ontwikkelingen in land- en tuinbouw gaan snel. Schaalvergroting in deze sector is 

van belang om te blijven concurreren. Gezinsbedrijven moeten gekoesterd worden. 

Agri-toerisme en zorgboerderijen zijn goede mogelijkheden om de levensvatbaarheid 

van deze gezinsbedrijven te behouden. 

Plattelandswoningen in het buitengebied bieden kansen om maatwerk te leveren 

voor mantelzorgers en hulpbehoevenden. Het CDA wil hiervoor de regelgeving 

vereenvoudigen. 

 

Zorg/ Maatschappij 

- Het CDA vindt dat de meerwaarde van de “wijkzuster” de afgelopen jaren is 

aangetoond en stimuleert een verdere invulling daarvan.  

- Het probleem ten aanzien van het gebruik van drugs binnen onze gemeente blijft 

voor het CDA een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen de gebruikers, maar hele 

gezinnen en omgeving worden hiermee geconfronteerd. Het CDA staat voor zowel 

een actieve preventieve aanpak als voor opvang en begeleiding.  

- Door de vernieuwde wetgeving heeft de gemeente uitgebreidere taken gekregen op 

het gebied van de aanpak van alcoholgebruik. Het CDA vindt, dat in goed overleg 

met horecagelegenheden en sportkantines, gemeenschapshuizen en supermarkten 

hier invulling aan gegeven moet worden.  

- Veel burgers maken gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals internet. 

Niet iedereen kan deze ontwikkelingen volgen. Daarom moet er aandacht blijven 

voor deze groep burgers, zodat zij niet verstoken blijven van de noodzakelijke 

informatie. 

- Met het gehandicaptenplatform zijn wij van mening dat er nog altijd veel aandacht 

nodig is voor de toegankelijkheid van diverse (openbare) gebouwen. 

- Het CDA vindt dat mensen met beperkingen in het (gemeentelijke) arbeidsproces 

moeten worden opgenomen. Werken naar vermogen is daarbij leidraad. Bij de hele 
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omzetting van het werkvoorzieningschap (WVS) moet de menselijke maat een 

belangrijk uitgangspunt zijn.  

- Helaas zullen in het kader van de huidige economische situatie meer mensen in de 

financiële problemen komen. Extra ondersteuning via schuldhulpverlening blijft om 

aandacht vragen. CDA Halderberge onderschrijft van harte de nieuwe aanpak 

schuldhulpverlening waarbij vrijwilligers worden ingezet.  

- In het kader van de WMO is er ingezet op kostenreductie. Om verschraling van de 

zorg te voorkomen is het noodzakelijk om anders te gaan werken. Er moet continue 

naar creatieve oplossingen gezocht worden zoals sociale wijkteams, wijkgericht 

werken etc.  

 

Onderwijs  

- De afgelopen jaren is sterk ingezet op verbetering van de onderwijshuisvesting voor 

zowel primair als voortgezet onderwijs. Niet overal heeft dit al geresulteerd in de 

bouw ervan, maar de plannen liggen klaar om in alle kernen toekomstbestendige 

scholen te verwezenlijken. Nu moet doorgepakt worden. 

- De krimp in het onderwijs zal de gemeente er toe aanzetten keuzes te maken. 

Multifunctioneel gebruik van gebouwen en clustering van diverse kindgerelateerde 

activiteiten (kinder- en buitenschoolse opvang, onderwijs enz.) in een brede school 

kan op onze steun rekenen.  

- Een school blijft een centrale plek in een gemeenschap. Ondanks de druk die wel 

eens bij scholen komt te liggen, vindt het CDA dat zij een belangrijke taak blijven 

vervullen bij preventieve taken (alcohol, drugs, overgewicht enz.).  

- De maatschappelijke stage is vanaf 2015 geen verplicht onderdeel van het 

programma van de middelbare scholen. Het CDA hecht eraan dat jongeren toch een 

stage blijven volgen. De school en de gemeente moeten ervoor zorgen dat er 

afstemming met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties plaatsvindt. 

Ondanks het feit dat de directe bekostiging vanuit het Rijk stopt, moet gekeken 

worden op welke wijze de maatschappelijke stage gehandhaafd kan worden.  

 

Sport  

- Sport blijft een belangrijke stimulans voor gezondheid, sociale vaardigheden en vrije 

tijdsbesteding. Sportverenigingen moeten in iedere kern behouden blijven. De 

gemeente heeft hierin een belangrijke faciliterende taak.  

- Subsidies voor sportverenigingen moeten er op gericht zijn een bepaald doel te 

bereiken (doelsubsidies). Als de doelstelling niet wordt gehaald zal de initiatiefnemer 

verantwoording moeten afleggen. De tijd dat een bijdrage vanuit de overheidskas 

een vanzelfsprekendheid is, is wat het CDA betreft verleden tijd. 
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Cultuur  

- De cultuurmaand in combinatie met het Monumentenweekeinde is door de inzet 

van vrijwilligers de afgelopen jaren gegroeid. Het CDA vindt dat dit evenement, 

waarbij culturele instellingen zich kunnen presenteren, gehandhaafd moet blijven.  

- Cultuur blijft voor de jeugd een belangrijke stimulans voor de algemene 

ontwikkeling, een creatieve uitlaatklep en vrijetijdsbesteding. Financiële 

ondersteuning van cultuureducatie zoals bijvoorbeeld een “muzikaal/cultureel 

rugzakje” voor basisschoolleerlingen kan op CDA-steun rekenen.  

 

Jeugd  

Voor de jeugd is er een goed jongerencentrum in Oudenbosch. Als meerdere 

jongeren dat wensen, moet er in de andere kernen ook ruimte beschikbaar komen. 

Alle verenigingen in onze gemeente zijn een prima mogelijkheid voor jongeren om 

zich op meerdere gebieden te ontplooien. Het CDA is daarom voorstander van het 

handhaven van gemeentelijke subsidie voor jeugdleden. Wat betreft bestrijding van 

drugs- en alcoholgebruik blijft preventie het meest aangewezen middel.  

 

Ouderen 

De ouderen hebben in de Seniorenraad een goede vertegenwoordiger bij de 

gemeente om hun belangen te behartigen. Daarnaast vindt het CDA, dat de huidige 

steunpunten gehandhaafd moeten blijven. Eenzaamheid kan het best bestreden 

worden door middel van persoonlijke aandacht op vrijwillige basis. De 

ouderenbonden waaronder de KBO en PCOB kunnen in dit verband goed werk 

verrichten. Op gezondheidsgebied is meer bewegen voor senioren van belang. 

Daarnaast ziet het CDA in de wijkverpleegkundige dé vraagbaak voor ouderen in de 

directe omgeving. Als CDA zien we mogelijkheden om (jonge) senioren te activeren 

voor vrijwilligerswerk. 

 

Verantwoord financieel beleid 

De komende jaren zal het een uitdaging zijn het huishoudboekje van de gemeente 

op orde te houden. Op alle gebieden lopen de inkomsten terug waarbij vooral door 

de verminderde bijdragen van het rijk grote klappen vallen. Daar bovenop worden we 

de komende jaren ook nog eens geconfronteerd met taken, die vanuit de provincie 

en het rijk naar de gemeente komen en waar minder geld voor beschikbaar komt dan 

voorheen. Het CDA is geen voorstander om al deze kosten door te sluizen naar de 

burger. We zoeken naar een balans om samen de lasten te dragen. Daarbij kijken we 

naar een viertal aspecten.  

1. Slim werken: de eerste stap die je neemt als er minder middelen zijn is kijken 

of je slimmer kunt werken. Het CDA is bijvoorbeeld voor het samenvoegen 

van zorgfuncties in een verzamelgebouw waardoor de dienstenverlening 

goedkoper maar ook beter wordt;  
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2. Samenwerking: op veel vlakken zoeken we al de samenwerking met de regio. 

In de toekomst zullen we die samenwerking nog meer opzoeken om een vuist 

te kunnen maken bij het inkopen van goederen en diensten, maar ook bij het 

verdedigen van belangen;  

3. (Meer) Inkomsten: dit middel zal alleen ingezet worden om onmisbare en 

unieke taken in stand te houden en belangrijke zorg toegankelijk te houden 

voor alle burgers van Halderberge. Daarbij houden we in het achterhoofd, dat 

jarenlang opgebouwd beleid stoppen, kan betekenen “WEG is WEG”;   

4. Bezuinigingen: de afgelopen periode hebben we al behoorlijk moeten snijden 

in de organisatie en taken. De komende periode zullen we scherp blijven of 

wat we doen doelmatig is en of het tot de kerntaken van de gemeente hoort. 

Het belangrijkste is en blijft dat we rekeningen kunnen blijven betalen. De komende 

jaren zullen ook in het teken staan van het weer op peil brengen van de financiële 

reserves. Halderberge moet een gezonde gemeente worden, die een stootje kan 

hebben.  

Het CDA Halderberge is tevens van mening, dat de gemeente als een conservatief 

huisvader met het geld van de burger moet omgaan en geen risicovolle beleggingen 

in bijvoorbeeld grond, deelnemingen en financiële instrumenten moet aangaan. 


