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Voorwoord  

 
Het CDA van de nieuwe gemeente Medemblik presenteert het verkiezingsprogramma voor de 

komende raadsperiode 2011-2014. De eerste periode na de fusie met Andijk en Wervershoof is 

een belangrijke raadsperiode voor onze nieuwe gemeente, waarbij ook de economische tegenwind 

voelbaar zal zijn. Het CDA is dé partij om onze nieuwe gemeente de komende jaren vorm en 

inhoud te geven. Dit doen we met een betrouwbaar bestuur, met zorg voor elkaar en met ruimte 

voor u. 

 

 

Betrouwbaar  bestuur 

 

CDA-bestuurders staan middenin de samenleving. Als toegewijd onderwijzer, eerlijk vakman of 

gedreven ondernemer. CDA-bestuurders zijn daarnaast actief in verenigingen en 

maatschappelijke organisaties. CDA bestuurders werken namens u en voor u. Onafhankelijk van 

eigen belang maken ze afgewogen keuzes voor de nieuwe gemeente Medemblik. 

 

 

Zorg voor elkaar 

 

Het CDA biedt een schild voor zwakkeren in onze samenleving. Elke burger heeft recht op een 

menswaardig bestaan. Goede zorg, goed onderwijs en gelijke kansen. Het CDA waardeert, 

faciliteert en stimuleert burgers en organisaties die maatschappelijk het verschil maken, groot en 

klein. Het CDA kiest voor de toekomst, voor onze kinderen. Een groene gemeente met een 

gezond financieel huishoudboekje. 

 

 

Ruimte geven 

 

Het CDA houdt niet van betuttelen. Burgers bepalen zelf hoe ze willen wonen, waar ze willen 

werken en in welke auto ze willen rijden. Ondernemers zijn belangrijk voor Medemblik. 

Innovatieve bedrijven, hardwerkende zelfstandigen, creatieve winkeliers. Het CDA wil een 

overheid die mogelijkheden biedt en samen met ondernemers aan de slag gaat om zaken voor 

elkaar te krijgen. 

 

 

 



 
                                                                                                                          Medemblik      

 

 

CDA verkiezingsprogramma Gemeente Medemblik 2011-2014 

 

3 

Inhoud 
 

 
 Voorwoord & Inhoud      2 

 

1. Leefbaar Medemblik      4 

 

2. Sociaal Medemblik      6 

 

3. Onderwijs, sport en cultuur     7 

 

4. Economisch sterk Medemblik     8 

 

 Het CDA kiest voor      9 

 



 
                                                                                                                          Medemblik      

 

 

CDA verkiezingsprogramma Gemeente Medemblik 2011-2014 

 

4 

1. Leefbaarheid Medemblik 

  

 

Het CDA staat voor een leefbare, duurzame samenleving. Goede voorzieningen, veiligheid, maar 

ook ruimte voor mooie initiatieven. De politiek moet handhaven waar het moet, maar vooral ook 

ruimte geven waar het kan. 

 

De nieuwe gemeente Medemblik heeft ruim 40.000 inwoners en bestrijkt een oppervlakte van 

bijna 26.000 hectare. Meer dan de helft van onze gemeente is water, 15 procent is agrarisch 

gebied. De stad Medemblik en de 16 prachtige kernen geven de gemeente een zeer landelijk 

karakter, met volop ruimte voor onder meer (internationale) watersport. 

 

 

Kernen van Medemblik 

 

Al deze kernen vormen de nieuwe gemeente Medemblik. Het CDA koestert de identiteit van elke 

kern. Met een goed voorzieningenniveau, zoals winkels, zorg en andere accommodaties. Het 

CDA wil, daar waar mogelijk, in elke kern een dorpshuis waar gezamenlijke activiteiten kunnen 

plaatsvinden. 

 

Dorpsraden kunnen goed opkomen voor zaken die echt belangrijk zijn voor de kernen. Het CDA 

zal deze dorpsraden stimuleren en faciliteren. 

 

 

Wonen in de gemeente Medemblik 

 

Een eigen huis bouwen is een droom voor velen. Het CDA wil meer ruimte creëren voor vrije 

kavels. Particulier opdrachtgeverschap verdient de ondersteuning van de gemeente door goede 

begeleiding. Het CDA vindt dat de gemeente de burger niet moet belemmeren. De 

dienstverlening moet erop gericht zijn om te helpen bij het aanvragen van vergunningen voor 

bouw- of verbouwplannen.  

 

Ouderen hebben vaak behoefte aan kleinschalige woonvormen. Woonzorg initiatieven zoals 

mantelzorgwoningen waarbij twee generaties bij elkaar wonen, met ieder een eigen voordeur. In 

Andijk is er bijvoorbeeld al een beleid voor Kangoeroe woningen. Het CDA wil deze 

woonvormen, in combinatie met voldoende zorg, in alle kernen stimuleren. Door deze speciale 

woningen te bouwen voor senioren wordt ook de doorstroming in de woningmarkt gestimuleerd.  

 

Jongeren hebben in Medemblik vaak moeite met het vinden van een betaalbare woning. Het CDA 

wil mogelijkheden creëren om in elke kern het aanbod van betaalbare woningen te vergroten. Het 

CDA vindt dat jongeren een goede mogelijkheid moeten krijgen om een zelfstandige toekomst in 

de gemeente Medemblik op te bouwen. 

 

Het CDA hecht ook aan goede huisvesting van buitenlandse werknemers die niet meer weg te 

denken zijn uit onze samenleving. Hierbij zullen duidelijk kaders moet worden meegegeven. 
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Veiligheid in het verkeer 

 

Voor de inrichting van onze gemeente maakt het CDA een aantal duidelijke keuzes. Zo zal het 

CDA de gevaarlijkste verkeerssituaties aanpakken. Veiligheid heeft prioriteit bij het CDA. Ook 

wil het CDA de 30km zones duurzaam veilig inrichten. Asociaal rijgedrag dient keihard te 

worden aangepakt. 

 

De gefuseerde gemeente Medemblik is uitstekend bereikbaar per auto. Toch zal het CDA zich 

ook inspannen om de bereikbaarheid per openbaar vervoer te waarborgen, bijvoorbeeld door het 

stimuleren gebruik OV taxi. 

 

 

Alcohol en drugs 

 

Het overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in West-Friesland baart het CDA al jaren 

grote zorgen. De afgelopen jaren heeft Medemblik in samenwerking met alle gemeenten in West-

Friesland beleid ontwikkeld om dit overmatig gebruik en de overlast hiervan terug te dringen. Het 

CDA wil dit succesvolle beleid de komende jaren voortzetten. 

 

Landelijk wordt steeds vaker gepleit tegen coffeeshops rondom scholen. In de gemeente 

Medemblik zijn geen coffeeshops. Als het aan het CDA ligt, komen die er ook niet. 

 

 

Duurzaamheid 

 

Aan het nut van windmolens wordt in de wetenschap steeds vaker getwijfeld. Bovendien 

ontsieren ze het mooie West-Friese landschap. Het CDA zal zich dan ook verzetten tegen de 

bouw van nieuwe windmolens. 

 

Toch is ons milieu voor het CDA zeer belangrijk. De gemeente moet het goede voorbeeld geven 

als het gaat om duurzaamheid. Zo dient  het gemeentelijk inkoopbeleid de komende periode 100 

procent duurzaam te worden. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassing van het gemeentelijk 

wagenpark. De uitstoot van CO2 kan de gemeente jaarlijks compenseren door het planten van 

extra bomen binnen de gemeente.  

   

Het CDA wil bij nieuwbouw of renovatie van woningen duurzame lokale energie opwekking 

stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen of warmte opslag. De gemeente 

zal de burgers ook actief moeten informeren over subsidies en regelgeving over energie besparen 

en duurzaamheid. Met woningcorporaties zullen afspraken worden gemaakt over duurzaam 

bouwen en renoveren, zodat ook deze bewoners zullen profiteren van een lagere energierekening. 

 

 

Het CDA kiest voor: 

 Goed voorzieningenniveau in de kernen 

 Ruimte voor wonen op maat, ook voor buitenlandse werknemers 

 Aanpak onveilige verkeerssituaties 

 Aanpak overmatig alcohol- en drugsgebruik 

 Duurzaam energieverbruik 
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2. Sociaal Medemblik 

 

 
Het CDA vindt betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid. Het biedt mogelijkheden tot 

zelfontplooiing en sociale contacten. De arbeidsmarkt biedt echter niet voor iedereen gelijke 

kansen. Het CDA ondersteunt burgers die extra hulp nodig hebben. 

 

 

Jongeren 

 

Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare 

scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun 

middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en goed voor hun eigen persoonlijke 

ontwikkeling. 

 

Na een opleiding is betaald werk voor jongeren belangrijk. Het CDA vindt dat de aansluiting van 

onderwijs en arbeidsmarkt moet worden verbeterd. Daarnaast dient de gemeente door sollicitatie 

trainingen en stageplaatsen de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. 

 

 

Gezinnen 

 

De opvoeding van kinderen is niet voor alle ouders even gemakkelijk. Door relatieproblemen of 

schulden kunnen gezinnen in de problemen raken. Het CDA vindt het belangrijk dat het Centrum 

voor Jeugd en Gezin laagdrempelig is. Hierdoor kunnen problemen vroegtijdig worden 

gesignaleerd en kan er worden ingegrepen. 

 

Ook voor éénoudergezinnen is het belangrijk dat de zorgtaak wordt gecombineerd met (parttime) 

betaald werk. Voor kinderen uit gezinnen op financieel minimum niveau draagt de gemeente bij 

in de kosten voor bijvoorbeeld sportverenigingen, zwemles en culturele vorming. Zo laat het 

CDA iedereen meedoen in de samenleving. 

 

 

Eenzaamheid 

 

Het CDA blijft zich hard maken voor maatregelen om te voorkomen, dat mensen maatschappelijk 

geïsoleerd raken.  Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht. Inschakeling hierbij van 

particulier en kerkelijk initiatief is voor het CDA belangrijk. 

 

 

Het CDA kiest voor: 

 Werk voor jongeren 

 Tijdige hulp bij probleemgezinnen 

 Strijd tegen eenzaamheid 



 
                                                                                                                          Medemblik      

 

 

CDA verkiezingsprogramma Gemeente Medemblik 2011-2014 

 

7 

3. Onderwijs, sport en cultuur in Medemblik 

 
Medemblik is rijk aan cultuur. Er zijn belangrijke musea binnen de nieuwe gemeente zoals onder 

andere het Stoommachine-museum, het Bakkerijmuseum, Molen de Hoop, Poldermuseum Het 

Grootslag, Saet en Cruyt museum en de Stoomtram. Ook zijn er vele evenementen gedurende de 

zomermaanden en is Medemblik één van de belangrijkste watersportsteden in de wereld. 

 

 

Onderwijs 

 

Goed onderwijs is de basis voor het succesvol functioneren in onze samenleving. Het CDA wil 

dat in alle kernen bestaande basisscholen behouden blijven. 

 

Voor voortgezet en gespecialiseerde beroepsopleidingen biedt de nieuwe gemeente Medemblik 

nog slechts beperkte mogelijkheden. Het CDA wil graag de mogelijkheden onderzoeken om 

binnen de regio dit soort opleidingen aan te trekken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

glastuinbouw of opleidingen voor zaadteelt (aansluiting bij Seed Valley) of viskwekerij. 

 

 

Sport 

 

Sportverenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Goede sportfaciliteiten dragen bij aan 

de kwaliteit van het leefklimaat en welzijn van ons allemaal. Het CDA wil ook de diversiteit van 

sportverenigingen stimuleren. Niet alleen voor de jeugd, maar voor alle leeftijden. Het 

subsidiebeleid moet erop gericht zijn om sport voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden. 

 

 

Cultuur 

 

Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Het CDA wil ruimte geven aan artiesten en andere 

kunstenaars. Dit kan door broedplaatsen te creëren in leegstaande (bedrijfs)gebouwen. Of door 

initiatieven voor culturele evenementen te stimuleren en hierin eventueel als gemeente actief te 

participeren. Het subsidiebeleid moet erop gericht zijn om kunst en cultuur bereikbaar te maken 

voor iedereen. 

 

 

Recreatie 

 

Onze gemeente Medemblik heeft volop recreatieve mogelijkheden. Bekend zijn de 

zeilwedstrijden, het kitesurfen, maar ook de uitgebreide fiets- en vaarroutes. Het CDA wil 

recreatieve bedrijvigheid stimuleren en onze gemeente zo aantrekkelijk mogelijk op de kaart 

zetten.  Hierbij kiest het CDA ervoor om het beleid van de afgelopen jaren voort te zetten. 

 

 

Het CDA kiest voor: 

 gespecialiseerde beroepsopleidingen 

 sport en cultuur voor iedereen 

 stimulering recreatieve bedrijvigheid 
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4. Economisch sterk Medemblik 

 
Een gezonde economie schept banen en laat mensen meedoen in de samenleving. Het CDA wil 

ondernemers, binnen bepaalde randvoorwaarden, volop de ruimte geven. Ruimte voor innovatie, 

voor initiatief en voor groei. 

 

Dorpen 

Het CDA zal zich inspannen om voor de kernen een bereikbaar winkelaanbod voor de eerste 

levensbehoeften in stand te houden. Dit kan bijvoorbeeld samen met partners, zoals 
woningbouwverenigingen. 

 

Bedrijven 

Het CDA wil een goed gemeentelijk investeringsklimaat ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het 

realiseren van één bedrijvenloket zowel fysiek als digitaal. Ondernemers kunnen dan snel en 

effectief geholpen worden. Daarnaast wil CDA accountmanagement opzetten binnen de 

ambtelijke organisatie. Hierdoor kunnen bedrijven rechtstreeks contact hebben met een speciale 

ambtenaar over complexere vraagstukken. 

 

De agrarische sector is belangrijk binnen onze gemeente. De agrariërs leveren een bijdrage aan 

het leefbaar houden van het platteland en zorgen voor de instandhouding van de groene open 

ruimte. Het CDA vindt dat er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector moeten 
blijven. 

 

 

Vestiging 

 

Het CDA wil bedrijven in de gemeente volop de ruimte geven. Zo dienen combinaties van 

werken en wonen te worden gestimuleerd door minder regelgeving.  

   

Voor bedrijven zijn er de bedrijventerreinen. Deze terreinen staan nu gedeeltelijk leeg en dienen 

te worden herontwikkeld in samenwerking met de eigenaren. Hierbij moet worden gedacht aan 

goede bereikbaarheid, maar ook aan veiligheid, groenvoorziening en aanvullende diensten. De 

bedrijfsterreinen van de gemeente Medemblik dienen weer aantrekkelijk te worden gemaakt voor 

nieuwe innovatieve bedrijven.  

   

 

 

Het CDA kiest voor: 

 een goed gemeentelijk investeringsklimaat voor bedrijven 

 herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen 
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Het CDA Medemblik kiest voor: 
 

 

1. Een leefbaar Medemblik 

 

 Goed voorzieningenniveau in de kernen 

 

 Ruimte voor wonen op maat, ook voor buitenlandse werknemers 

 

 Aanpak onveilige verkeerssituaties  

 

 Aanpak overmatig alcohol- en drugsgebruik 

 

 Duurzaam energieverbruik 

 

 

2. Een sociaal Medemblik 

 

 Werk voor jongeren 

 

 Tijdige hulp bij probleemgezinnen 

 

 Strijd tegen eenzaamheid 

 

 

3. Onderwijs, sport en cultuur in Medemblik 

 

 Gespecialiseerde beroepsopleidingen 

 

 Sport en cultuur voor iedereen 

 

 stimulering recreatieve bedrijvigheid 

 

 

4. Een economisch sterk Medemblik 

 

 Een goed gemeentelijk investeringsklimaat voor bedrijven 

 

 Herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen 

 


