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Verkiezingspr.ogramma CDA Landsmeer 2014 - 2018

"Samen kunnen we meer in Landsmeer"

1. Algemeen Bestuur

In Landsmeer, Den lip en Purmerland dienen Wijkraden te komen.

Veel gemeenten zoeken naar werkbare vormen van burgerparticipatie, zowel in de
beleidsvormende fase als voor de (mede-)uitvoering van publieke taken. Het gaat dan om wijkraden
en hun vertegenwoordiging - zijnde een aantal bewoners op het niveau van dorp, kernen of wijken
in de gemeente. De wijkraden in onze gemeente dienen door de gemeente te worden
georganiseerd en gefaciliteerd. Steeds meer taken gaan naar gemeenten en komen hierdoor steeds
dichter bij de burger te staan. Mits goed afgebakend kunnen deze wijkraden in onze gemeente een
goede rol spelen ook bij samenwerking of fusie met andere gemeenten en hierna blijven doen. Het
CDA vindt het belangrijk dat de samenstelling van de wijkraad een goede afspiegeling vormt van de
bewoners.

CDA wil dat meer burgers in Landsmeer worden betrokken bij de politiek.

Zij ziet graag dat het ingezette traject om meer interesse te kweken bij de burger voor de politiek
wordt doorgezet. Dit dient twee doelen: 1. politieke participatie, en 2. de burger meer te
betrekken bij de politiek in Landsmeer. Op deze wijze wordt door middel van Raadscursussen een
basis gecreëerd voor instroom van toekomstige raads- en commissieleden van welke partij dan ook.

Het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Landsmeer is in het geding nu duidelijk is dat in
de meerjarenbegroting structurele lasten gedekt gaan worden door incidentele inkomsten.

Verregaande samenwerking met andere gemeenten moet de komende raadsperiode aan de orde
komen. Het tijdig innemen van weloverwogen standpunten zal noodzakelijk zijn om de belangen
van Landsmeer veilig te stellen. CDA Landsmeer gaf in het vorige verkiezingsprogramma aan dat
een toekomstvisie voor onze gemeente daarvoor gewenst is. De voorkeur van CDA Landsmeer is
een samengaan van de gemeenten Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en wellicht ook met de
gemeente Waterland. Samenwerking of samengaan met Amsterdam wijzen wij op voorhand niet
af. CDA Landsmeer wil voorafgaand aan samenwerking of fusie inzicht in risico's en gepaste
zorgvuldigheid. De risico's moeten worden gesignaleerd die direct invloed hebben op of kunnen
leiden tot grote kosten in de toekomst. Doel is dat Landsmeer bij samenwerking of fusie niet voor
verrassingen komt te staan en met vertrouwen de onderhandelingen in kan gaan.
Hiermee komt ook meer inzicht m.b.t. ons zorgpunt dat verschuiving van zorgtaken naar
gemeenten en het gelijktijdig samengaan van gemeenten de organisatie frustreren en ouderen,
gehandicapten en andere zorgbehoevenden de dupe zijn.

2. Openbare Orde en Veiligheid

Criminaliteit en overlast moeten worden tegengegaan.

Dit is nodig om de sociale samenhang en geborgenheid te blijven waarborgen in onze gemeente.
Politie moet nadrukkelijker optreden bij overlast. Voldoende handhaving is nodig.
De kosten ten gevolge van vandalisme moeten verhaald worden op de overtreders of hun
opvoeders.

Het CDA tandsmeer wil geen coffeeshop(s) in Landsmeer.
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3. Infrastructuur

Het CDA Landsmeer blijft zich sterk maken voor een vitaal en een landelijk Landsmeer met een
bereikbaar en toegankelijk voorzieningenniveau, dat aansluit bij de behoeften van de bewoners.

Het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op drie speerpunten: bereikbaarheid, verkeersveiligheid
en het bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit. Het aanbod van openbaar vervoer moet
op een hoog niveau blijven.

Daarnaast wil CDA Landsmeer dat in onze gemeente veel meer dan nu het geval is 30 km zones
worden ingevoerd met daarbij tevens een afdoende handhaving door controle op
snelheidsovertredingen.

Bij wegwerkzaamheden moet meer samenspraak zijn met het bedrijfsleven en openbaar vervoer.
Het moet leiden tot goede afstemming bij wegopbrekingen en aanwezigheid van verkeersregelaars.
Regelmatig stagneert door werkzaamheden de doorstroom van verkeer in onze gemeente. Bij
calamiteiten kan dit grote gevolgen hebben.

De gemeente ontwikkelt samen met bedrijfsleven en winkeliers een verder uitgewerkte visie op
distributie en zakelijk (zwaar) verkeer.

4. Milieu

Onze gemeente moet zich sterk maken voor een duurzame en energie-neutrale leefomgeving met
behoud van landschap en natuur waar economische groei samen gaat met duurzaamheid.
Burgers en maatschappelijke organisaties zien steeds meer mogelijkheden om duurzame
ontwikkeling zelf in de praktijk te brengen zodat initiatieven worden gestimuleerd en
ondersteund.

Graag ziet het CDA Landsmeer dan ook:

• De gemeente Landsmeer stimuleert duurzame energieopwekking, door bijv. zonnecollectoren
en zonnecellen.

• De gemeente bevordert het milieubesef van de burgers door gescheiden inzameling huisvuil
op geregelde tijden aan de burgers te onderbouwen. Motivatie en belonen zijn trefwoorden
hierbij.

• De gemeente bevordert de duurzaamheid van mobiliteit.
Dit doet zij door samen met partners een visie te ontwikkelen om daarna afspraken te maken
over 'schoon rijden' met andere woorden gebruik van vervoermiddelen op elektriciteit, aardgas
en biobrandstoffen.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld voor haar eigen wagenpark.
Hieraan gerelateerd zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto's waarbij gekeken wordt
naar particuliere investeerders.

• CDA Landsmeer kiest voor een actief beleid, gericht op C02-reductie en vermindering van
fijnstof in Landsmeer.
Dit moet door middel van:
1. een specifieke geluidswering;
2. selectleve aanplant van bomen direct aan de RING AIO;
3. het stimuleren van de aanleg van groendaken door particulieren en daarvoor een subsidie-

regeling vast te stellen.
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5. Economische Zaken

Toerisme is een kans voor Landsmeer

De directe ligging aan de Ring AlO, het aanbod van recreatiemogelijkheden in het Twiske en
kennismaking met het unieke veenweidegebied IIperveld bieden kansen genoeg om Landsmeer,
hoewel kleinschalig meer te laten profileren als toeristische gemeente. Landsmeer kan bijv. een
poortfunctie bekleden in de promotie van producten uit het veenweidegebied.
Extra steun hierbij is de bouw van een hotel dat reeds in onze verkiezingsprogramma's van 2006 en
2010 is genoemd. Wij zijn blij dat politieke partijen nu dit initiatief eindelijk omarmen.

Goede winkelvoorzieningen in Landsmeer

Wij zien graag dat het huidige niveau winkelvoorzieningen op peil blijft en dus leegstand wordt
tegen gegaan. Overleg met de BvL is raadszaam.

6. Groene Ruimte

Het CDA wil openbaar groen behouden en waar mogelijk verder uitbreiden.

Groene en schone publieksruimtes verhoogt de leefbaarheid en draagt bij aan een beter leefmilieu.
Het gezamenlijk aanleggen en onderhouden van groen is goed voor de sociale samenhang tussen
bewoners. Bezuinigingen op openbaar groen accepteren wij niet.

Landsmeerderveld moet blijven zoals het nu is. We hebben de overtuiging dat door agrarische
activiteiten het gebied gewaarborgd wordt. De agrariër is ook nodig voor de instandhouding van
het lIperveid.

7. Werk en Inkomen

Voor burgers die een beroep doen op bijstand in welke vorm dan ook moet als informatie-
voorziening een toegankelijke en volledige prospectus beschikbaar zijn.

Door de decentralisatie zal meer voorlichting nodig zijn. Het klantencontact is nu versnipperd. We
zien graag een pilot "klantencontact telefonisch en digitaal". Bij samenwerking of fusie van
gemeenten is in verband met de sterke vergrijzing in Landsmeer goede zorg in onze gemeente van
groot belang. Het loket moet snel gevonden worden.

8. Onderwijs

Ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdige schoolverlating moeten verder teruggedrongen
worden.

Samenwerking met leerplichtambtenaren en de zorgadviesteams (ZAT) van de scholen in
Amsterdam en de Regio is hierbij noodzakelijk.

Jongeren die uitvallen worden teruggeleid naar school of naar een baan, en als dit niet lukt naar
een zorgtraject.

Bezuinigingen' op gymnastiekonderwijs zullen wij niet ondersteunen.

.... ~". ~.,......,.~.... ----, ...,.., •..--------
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9. Cultuur Sport Welzijn

"0p eigen kracht waar mogelijk en ondersteuning indien nodig" is voor het CDA landsmeer
uitgangspunt van het beleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning-WMO. Zorgaanbieders en
financiers, de bedrijven en maatschappelijke instellingen in land smeer moeten structureel
samenwerken. Door decentralisatie moeten we nog meer de menselijke maat vormgeven.

Bij voorzieningen voor de jeugd, jongeren tot 18 jaar en hun organisaties bij de beleidsvorming
betrekken. DeJongerenraad moet meer een prominente plek hebben in landsmeer.

CDAlandsmeer wil in landsmeer een debatwedstrijd van scholieren.

Doel is de betrokkenheid van jongeren bij de (Iocale) politiek te verhogen. Hierbij wordt het regio-
onderwijs en de Jongerenraad betrokken.

De gemeente dient programma's te ontwikkelen die zijn gericht op een gezondere leefstijl van
kinderen en jongeren.

De gemeente stimuleert samen met scholen (BOL- Brede school activiteiten), (sport)verenigingen
en maatschappelijke en culturele instellingen om hier inhoud aan te geven.

Het CDA landsmeer zou het goed vinden als op het gebied van sport er ook een visie is om de
kwaliteit te waarborgen en naar een hoger niveau te brengen.

Sport is niet alleen zaligmakend: óók culturele verenigingen verdienen financieel en beleidsmatig
evenveel aandacht als de sportverenigingen. Culturele instellingen en hun initiatieven moeten niet
op het tweede plan komen. Defunctie van de Dorpshuizenwordt ondersteund en versterkt.

Degemeente beschermt het cultuurhistorische erfgoed.

10. Volksgezondheid en zorg

Vroegtijdige signalering van afwijkend gedrag of problemen van jeugd voorkomt toekomstige
problemen met jongeren.

De overlegstructuur tussen gemeenten en de basisscholenmoet verbeterd worden om oplossingen
voor afwijkend gedrag of problemen te bieden.

Ouderen en mensen met een beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en
actief zijn.

Hulpverlening dichtbij de mens, daarbij staat de menselijke maat voorop. Vormen van dagbesteding
of alternatief werk heeft voor ons een hoge prioriteit. De gemeente moet actief instellingen en
bedrijven benaderen: Bibliotheek, Dorpshuis, Dienstencentrum, De Keern,Winkeliers, enz.

Degemeente heeft een maximale inspanningsverplichting voor de realisatie van
levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen en andere woonvormen.

Zolang mogelijk zelfstandig wonen, door elkaar te steunen ook bij zorgverlening, heeft een hoge
prioriteit. Nodig zijn verschillende woonvormen, bijv. ook een mobiele unit op eigen erf.

Waarborgen van goede routes cq. looplijnen naar winkels, bibliotheek en artsenposten met name
voor ouderen en gehandicapten.

Door tijdige gladheidbestrijding, sneeuwvrij houden en zorgen voor voldoende verlichting ontstaan
veilige routes voor ouderen en gehandicapten. Over deze routes moet gecommuniceerd worden
zodat men deze ook gaat gebruiken.
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11. Ruimtelijke Ordening

Handhaving van vastgestelde regels in bestemmingsplannen is voor het CDA Landsmeer
uitermate belangrijk.

De uitgangspunten voor vrijkomende bouwpercelen zijn in Landsmeer onvoldoende beschreven.

Vóór de invulling bouwlocatie en projectontwikkeling moeten de uitgangspunten met
gemeenteraad zijn besproken teneinde te komen tot niet alleen de bouw van koopwoningen maar
ook huurwoningen.

Door overheidsmaatregelen zijn gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties
achterhaald. CDA vraagt wederom om een volkshuisvestelijke visie voor onze Gemeente.

Er is in Landsmeer geen evenwichtige ontwikkeling van huur- en koopwoningen, daarnaast past
deze ook niet bij de regionale ontwikkelingen. Ook is er een verouderde overeenkomst "Overname
Gemeentelijk Woningbedrijf (1994). Verkoop aan de zittende huurder moet mogelijk worden en
financiën die hierdoor beschikbaar komen inzetten voor lagere sociale huren. CDA Landsmeer wil
een kernvoorraad van 20% van het woningbestand van de corporaties in Landsmeer. Als monitoring
dient de gemeente aan het begin van het jaar de corporaties om huurvoorraadgegevens te vragen.
Voordat de gemeente overgaat tot besprekingen over samenwerking of fusie met andere
gemeenten moet er voor Landsmeer een volkshuisvestelijke visie zijn.

CDA Landsmeer wil een actief doelgroepenbeleid ten aanzien van woningbouw voor starters,
senioren en zij die op bijzondere woonvormen zijn aangewezen.

Vooral door de vergrijzing zullen meer woningen voor ouderen nodig zijn. Maar ook gezien de
maatregelen van de overheid m.b.t. de hoogte van huur in relatie tot inkomen is bouwen voor de
doorstroming een vereiste. Daarnaast zullen er woningen moeten zijn die aanpasbaar zijn voor
verschillende doelgroepen. Het tijdelijk plaatsen van units op het eigen erf in het kader van
mantelzorg moet gefaciliteerd worden. De demografische opbouw in Landsmeer zal sterk
veranderen en daarom wil CDA Landsmeer ontwikkeling van beleid als het gaat om woningen en
voorzieningen.

De toekomstvisie is ook hier onontbeerlijk voor onderbouwde beslissingen voor de toekomst.

CDA Landsmeer wil dat de gemeente scenario's ontwikkelt waarin de beleidsmatige en financiële
consequenties van het bouwen van woningen worden beschreven en risico's ingeschat.

Activiteiten en beperkte nieuwbouw in het Landelijk Gebied, passend bij het karakter van het
dorp, moet mogelijk zijn en blijven.

Agrarische bedrijvigheid heeft het landelijk gebied gemaakt en gevormd. De agrariër is bij uitstek
diegene die het landelijk gebied zijn kenmerkende waarde geeft. Beweiding hoort daarbij en maakt
het beeld compleet. Daarom hebben agrariërs steun nodig in plaats van de vele regels bij de
instandhouding van het bedrijf.
CDA Landsmeer ziet goede kansen voor agrariërs en plattelandsondernemers om naast hun werk
als agrariër te komen met initiatieven zoals een zorgboerderij, kinderopvang op de boerderij, een
boerencamping, educatiebedrijven en groene diensten. Vrijkomende agrarische bebouwing moet
omgevormd kunnen worden tot een woonfunctie met name voor jongeren.
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Kieslijst CDA Landsmeer
1. Dhr. Joop Rietberg

2. Dhr. Adrie van Erp

3. Mw. Vanita Attema

4. Dhr. Gerard Knibbe

5. Mw. Joke Grevenstuk-Kemink

6. Dhr. Janus Goossens

7. Dhr. Eric Knibbe

8. Dhr. Aart Goede

Informatie en contact CDA Landsmeer en bezoek onze website:

Website www.cda-Iandsmeer.nl

Afdeling

Fractie

contact@cda-Iandsmeer.nl

j.rietberg2@chello.nl

020 4824184

020 4821650


