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'Met elkaar… voor 'n sterk Wijdemeren' is al een paar jaar de slogan van 
ons CDA Wijdemeren. En dat zal de komende jaren zo blijven. Want 
voor het CDA begint het altijd met die twee kleine woordjes 'Met elkaar'. 
Twee simpele woordjes die voor iedereen direct herkenbaar en duidelijk 
zijn. Koning Willem-Alexander had er in zijn eerste troonrede een langer 
woord voor nodig en dat bracht gelijk allerlei discussies op gang. Want 
was het nu Kok, Balkenende of vadertje Drees die het had uitgevonden? 
 

Het zijn ook twee woordjes die tientallen keren in gesprekken en 
vergaderingen worden gebruikt. Of gewoon als je samen iets gaat doen. 
En het staat voor hoe wij zaken willen aanpakken, het past naadloos bij 
ons CDA. 
 
Met elkaar… een programma van de samenleving 
Zo hebben wij dit programma 'met elkaar' gemaakt. Allereerst zijn 
CDA'ers vanaf vorig jaar mei de dorpen langs gegaan om op straat te 
horen wat inwoners en ondernemers voor de komende jaren belangrijk 
vinden. Verder hebben wij gesproken met vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen, 
belangengroepen, ouderen, ondernemers, scholen, bibliotheek e.d., maar ook zijn de wekelijkse gesprekken 
met individuele inwoners en ondernemers gewoon doorgegaan. Daarnaast hebben we veel input voor ons 
programma gekregen tijdens werkbezoeken en de themabijeenkomsten die wij samen met andere 
organisaties hebben georganiseerd, zoals over de zorg voor ouderen, de toekomst van boeren en het door 
het CDA zo gewenste sociaal netwerk. 
En natuurlijk was het CDA, zoals elk jaar, present op de Veemarkt in 's-Graveland, het Zomerspektakel in 
Nederhorst den Berg, de markt in Ankeveen en de Jaarmarkt in Loosdrecht. Want we trekken er niet alleen in 
verkiezingstijd op uit! 
 

Vlak voor en vlak na de zomervakantie hebben we met leden en niet-leden tijdens openbare bijeenkomsten 
teruggekoppeld. Daarmee hebben we 'met elkaar' de koers voor ons programma bepaald, zijn de puntje op 
de 'i' gezet en hebben wij veel draagvlak in de samenleving gekregen. 
 

Met elkaar… de gemeente besturen 
De afgelopen jaren heeft het CDA in de gemeenteraad een constructieve oppositie gevoerd. Ik zeg altijd dat ik 
niet in de politiek zit om elkaar vliegen af te vangen, maar om een gemeente te besturen. Gelukkig is er een 
minder polariserende bestuurscultuur ontstaan waar wij vooral zoeken naar verbindingen en oplossingen. Die 
omslag was hard nodig. Want ook de nieuwe gemeentelijke taken en uitdagingen in het sociaal domein van 
zorg, werk, jeugd en passend onderwijs vragen om een breed gedragen aanpak van het college, alle partijen 
in de gemeenteraad en de samenleving. Traditionele sociale zekerheden veranderen immers en 'met elkaar' 
moeten wij er voor zorgen dat niemand in de kou komt te staan.  
 

Met elkaar… méér samenleving 
Voor de komende jaren willen wij vijf bewegingen inzetten voor méér samenleving. Dat doen wij allereerst met 
dit breed gedragen programma dat wij 'met elkaar', met de samenleving, hebben opgesteld. En natuurlijk met 
gedreven en betrokken kandidaten. Maar daar blijft het niet bij. Ook de vergadercultuur in het gemeentehuis 
moet wat ons betreft op de schop. Het gemeentebestuur moet niet centraal stellen wát er moet gebeuren, 
maar vooral hoe wij zaken gaan aanpakken en met wie we dat willen doen. Wij geloven in het creatieve 
vermogen van mensen en organisaties en vinden dat wij de kennis die in onze dorpen aanwezig is beter 
moeten benutten. Dat vormt onze basis voor de netwerkdemocratie. En daarbij hebben wij als lokale partij het 
voordeel van het brede CDA-netwerk op regionaal, provinciaal, landelijk en zelfs Europees niveau. 
 

U staat niet alleen; wij staan niet alleen: Met elkaar… gaan we voor 'n sterk Wijdemeren! 
 
Theo Reijn 
Lijsttrekker CDA Wijdemeren 
  

Met elkaar… 
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Het CDA is een open christendemocratische 
volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap 
centraal. De betrokkenheid van mensen bij 
hun dorp, hun gezin, hun school, hun buurt, 
hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging.  
 
Dat is het ware draagvlak voor het leven in 
onze dorpen. Wij gaan uit van een christelijke 
mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat 
mensen vooral tot persoonlijke groei komen 
door verantwoordelijkheid voor elkaar te 
nemen. 
 
Het CDA is een open volkspartij, geworteld in 
alle lagen van de samenleving. Daarom biedt 
het CDA ook in Wijdemeren plaats aan veel 
verschillende mensen. Het zijn allemaal 
mensen die vanuit hun eigen bijzondere 
overtuiging aan politiek doen. En daarnaast 
hun bedrijf runnen, voor de klas staan of 
ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij 
waar iedereen erbij hoort. 
 
Voor ons begint politiek met de erkenning 
van maatschappelijk initiatief. De overheid 
geeft alle mensen en organisaties het 
vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen.  

Inwoners en ondernemers gunnen de 
overheid de ruimte om te doen wat ze moet 
doen. Vertrouwen staat centraal. We willen 
geen harde cultuur van controleren en 
afrekenen. 
 
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als 
onmisbare voorwaarde voor de bescherming 
van de menselijke waardigheid. De overheid 
is er om samenleven mogelijk te maken. Het 
is een strenge en betrouwbare overheid die 
heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt. 
 
We zetten in op betrokken mensen om de 
onderlinge verbondenheid te versterken. Wie 
geraakt is door het lot van de ander kan niet 
anders dan in beweging komen. In de hulp 
van de overheid moet de menselijke maat 
weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. 
 
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de 
generaties voelt het CDA zich geroepen tot 
zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat 
we verder kijken dan ons eigenbelang en onze 
eigen tijd. We beschermen wat van waarde 
is. Om een betere samenleving achter te laten 
aan onze kinderen en kleinkinderen zijn ook 
ondernemerschap en innovatie nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wat je kiest doet ertoe 
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Christendemocraten kennen het geheim van de samenleving: mensen willen ergens bij horen. Maar 
de trend in onze samenleving is anders. We trekken ons terug op onszelf. Dat helpt niet. We voelen 
ons vaker onveilig. We missen respect op straat. We klagen over te veel regels in de zorg en in het 
onderwijs. In buurten, wijken en dorpen vereenzamen ouderen omdat in alle drukte naar hen niet 
wordt omgekeken. 

Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld. Daarin staat centraal dat je niet voor jezelf 
maar voor een ander leeft. Daar past geen anonieme buurt, wijk of dorp bij en geen gemeente die 
alles voor ons regelt. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. Wij geloven in het oplossend 
vermogen van mensen en organisaties zelf. 

We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit, drugsgebruik en 
alcoholgebruik onder jongeren. Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. 
Voor gezinnen, die hard in hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons als gezinspartij extra 
in. 

De gemeente is de overheid die het dichtst bij mensen staat. Het huidige kabinet heeft niks met 
gemeenten. Ze willen gemeenten verplicht laten fuseren. Het CDA verzet zich tegen het denken in 
termen van ‘groot, groter, grootst’. 

Gemeenten krijgen extra taken als begeleiding, persoonlijke verzorging en de jeugdzorg. Maar daar 
wordt flink op bezuinigd. Die klap zal hard aankomen. Die ondoordachte koers moet om. Te 
beginnen in Wijdemeren. Als CDA willen we daarvoor vijf bewegingen inzetten: 
 

1 Van vrijblijvend naar betrokken: 
 mensen maken hun leefomgeving 

2 Van grenzen naar ruimte: 
 minder regels en meer mogelijkheden 

3 Van nazorg maar voorzorg: 
 voorkomen is beter dan genezen 

4 Van polarisatie naar participatie: 
 iedereen doet mee 

5 Van verbruiken naar waarderen: 
 niet alles is in geld uit te drukken 

 

 
 

De gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en prioriteiten van mensen. In 
een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. 
De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die 
initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. 
In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door 
samenwerking. Dat betekent dat onze gemeentebestuurders positief staan ten opzichte van nieuwe 
initiatieven. En het vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te denken en mee te doen.  

Vijf bewegingen voor méér samenleving 

Naar een ondersteunende lokale overheid 
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1 Van vrijblijvend naar betrokken: 
mensen maken hun leefomgeving 

Dat mensen graag ergens bij willen horen blijft uitgangspunt van christendemocratische lokale 
politiek. In onze visie maken we het mogelijk dat mensen voor elkaar zorgen en samen dingen 
ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin zo veel mogelijk mensen zich thuisvoelen en hun 
persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een overheid die mensen ruimte geeft en aanspreekt 
op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe vormen 
van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende overheid en om zekerheid voor mensen die 
zich niet zelf kunnen redden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken 
hun leefomgeving. 
 
 

1.1 Samenlevingsgericht werken 
Er kan meer gebruik gemaakt worden van de denkkracht van de inwoners, en de bereidheid 
van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. 

Het is nu juist de politieke uitdaging de vitaliteit in onze samenleving aan te boren en te 
benutten. Daarmee zetten we de beweging in van vrijblijvendheid (de gemeente weet het 
toch altijd beter) naar betrokkenheid. Dat vraagt een andere manier van werken: van 
regelend naar uitnodigend en activerend. 

Eigen karakter dorpen behouden 
Elk dorp heeft zijn eigen ontmoetingsplek(-ken) die het beste floreren wanneer inwoners zelf 
het beheer organiseren. Waar mogelijk stimuleert de gemeente dit. In Kortenhoef moet snel 
duidelijkheid komen over de toekomst van De Dobber; in Ankeveen over de rol die de 
kantine van ASV kan invullen als centrale ontmoetingsplek. 

Openbare ruimte 
De afgelopen jaren is de openbare ruimte sterk verrommeld. Inwoners van Wijdemeren 
storen zich aan opschietend onkruid en slecht onderhouden groenvoorzieningen.  

Het CDA ziet voldoende investeringen in de openbare ruimte als cruciale randvoorwaarde 
voor een prettige woon- en werkomgeving. De betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid 
van de inwoners spelen hierbij een belangrijke rol. Dit is de samenleving zoals we die graag 
zien: betrokken inwoners die met elkaar de handen uit de mouwen steken en zo met elkaar 
de kwaliteit van hun leefomgeving verhogen. 
Jaarlijks wordt met bewoners het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken en 
besproken. De wensen die passen binnen het budget worden uitgevoerd. 

De gemeente voert een actief beleid om onderhoud door inwoners te stimuleren en stelt 
jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee inwoners naar eigen inzicht in de leefomgeving 
kunnen investeren. Ze kunnen investeren in een cursus groenonderhoud, tuingereedschap 
of het geld gebruiken om hun wijk van meer of gevarieerder groen te voorzien. Inwoners die 
zelf onderhoud van het openbaar groen verzorgen krijgen zo meer vrijheid. Ze weten zelf het 
beste welke beplanting zij graag in hun wijk of straat willen hebben. 

Initiatieven voor speelnatuur, een buurtmoestuin of tijdelijk groen op een braakliggend terrein 
worden zoveel mogelijk door de gemeente ondersteund. Dat kan bijvoorbeeld door partijen 
die deze initiatieven uitvoeren bij elkaar te brengen.  
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Spelen en bewegen 
Kinderen moeten buiten kunnen spelen. Daarvoor is in iedere buurt groene speelruimte 
nodig, zoals een trapveldje of een groene uitdagende speelplaats voor de jeugd.  

Bij de aanleg of herinrichting van speelgelegenheden worden kinderen en ouders uit de 
omgeving betrokken. Zo ontstaan speelgelegenheden die passen bij de leeftijd en wensen 
van de kinderen en die vaak worden gebruikt. 

De openbare ruimte kan uitnodigend worden ingericht om kinderen meer te laten bewegen 
op weg naar school of club (bijvoorbeeld een speellint). 

Jongeren en jongerenraad 
Betrek jongeren bij het organiseren van activiteiten voor jongeren en betrek hen bij de 
keuzes voor een eigen plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, filmpjes kunnen draaien, 
tafeltennis kunnen spelen en dergelijke. 

Wanneer daar voldoende draagvlak voor is, stel dan een Jongerenraad in om de jongeren in 
de leeftijd van 12 t/m 21 jaar een stem te geven in de keuzes die de Wijdemeerse politiek 
maakt. Zo'n Jongerenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven over diverse 
beleidsstukken. 

Platform Recreatie & Toerisme 
Het Platform Recreatie & Toerisme is voor het CDA een goed voorbeeld van een initiatief 
vanuit de samenleving. Als betrokken inwoners en ondernemers zetten zij zich gezamenlijk 
in voor een betere positie van de dag- en verblijfsrecreatie in Wijdemeren. De gemeente 
ondersteunt dit soort initiatieven. 

Maatschappelijke stages 
De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de 
lokale samenleving. Hoewel het kabinet het nodig vindt de stage af te schaffen, wil het CDA 
de maatschappelijke stage en de mogelijkheden daarvoor in Wijdemeren behouden. Dit is 
ook de wens van veel scholen. Zij willen na 2016 burgerschap (maatschappelijke stage) 
binnen hun lesprogramma continueren. 

Met de maatschappelijke stages kunnen extra vrijwilligers beschikbaar komen voor 
verenigingen, jeugd- en cultuurinstellingen, verzorgingshuizen en andere welzijnsinstellingen 
en vrijwilligersorganisaties. Een maatschappelijke stage in de eigen woonomgeving versterkt 
de betrokkenheid bij de lokale samenleving. Juist bij onze middelbare scholieren, die 
allemaal buiten de gemeente naar school gaan, wordt zo bevorderd dat zij de band met hun 
woonplaats niet verliezen. 

Jongeren komen bovendien in contact met het veelzijdige sport, culturele en 
maatschappelijke leven. Daarnaast biedt de maatschappelijke stage jongeren de kans om te 
participeren in beroeps- en ambachtsgroepen waarin zij later een baan kunnen vinden. Veel 
jongeren ervaren de maatschappelijke stage daarom als een waardevol leerproces. 

Combinatiefunctionarissen 
De combinatiefunctionarissen Sport, Cultuur en Maatschappelijke stage hebben in de 
afgelopen jaren goede resultaten geboekt, vooral met culturele en sportactiviteiten voor de 
jeugd van 6 – 18 jaar. Door de inzet van de combinatiefunctionarissen heeft de 
samenwerking tussen onderwijs, instellingen en verenigingen een stevig impuls gekregen. 
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Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Het CDA vindt het belangrijk dat er 
aandacht blijft voor het vrijwilligerswerk. Ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid in 
het scheppen van voorwaarden waarbinnen de vrijwilligers(organisaties) optimaal hun werk 
kunnen doen. Het CDA wil dat er gezocht wordt naar manieren waarop meer mensen binnen 
de gemeente worden geactiveerd om vrijwilligerswerk te doen. Het CDA pleit voor een 
betere afstemming van de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Een eigen 
Wijdemeerse vrijwilligerscentrale kan hierin een belangrijke rol spelen.  

Fondsenwerving 
De gemeente helpt bij fondsenwerving waarmee meer privaat geld voor investeringen in de 
lokale samenleving beschikbaar komt. Initiatieven vanuit de samenleving, zoals het 
Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Leergeld Wijdemeren, worden door de gemeente 
ondersteund. 

 
1.2 Lokale cultuur 

Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. In 
al onze dorpen is een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen. Het is niet zo dat 
cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Geschiedenis, archeologie, 
monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. 
Vrijwel iedereen beweegt zich ook veel buiten de gemeentegrenzen (voor werk, oppas, 
sociale contacten enzovoort). Dat ontslaat ons niet van de gezamenlijke opdracht om in 
onze dorpen te bewaren wat waardevol is. 

Jong geleerd 

Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie via 
scholen is een vertrekpunt van het culturele beleid. De gemeente stimuleert de lokale 
instellingen en verenigingen om hier een bijdrage aan te leveren, bijvoorbeeld met 
muziekonderwijs. Scholen beslissen zelf aan welke culturele activiteit zij de zogenaamde 
'Anne Frankgelden' besteden. 

Religieus erfgoed 

Kerkgebouwen zijn vaak karakteristiek, beeldbepalend en staan op de mooiste plekken in 
onze dorpen. Religieus erfgoed heeft een vaste plaats in het beleid van de gemeente. Bij 
leegstand van religieuze gebouwen wordt gestreefd naar alternatieve bestemmingen. De 
gemeente denkt mee met de eigenaar en werkt daaraan mee. Bijvoorbeeld door het 
vergunningenbeleid bij verbouwingen, dan wel wijziging van bestemming. 

Bibliotheek 
De bibliotheek hoort bij Wijdemeren, ook in een tijd waarin we creatief moeten omspringen 
met schaars beschikbare middelen. De bibliotheek biedt aan alle inwoners laagdrempelige 
toegang tot informatie, kennis en cultuur. Zowel analoog als digitaal.  

De bibliotheek is een vanzelfsprekende partner om netwerken te bouwen die mensen bij 
elkaar brengen. Het CDA zet in op een duurzame, toekomstbestendige bibliotheek met 
vestigingen of servicepunten in alle kernen. Van oudsher is de verwevenheid met het 
onderwijs al groot. Door een verdergaande samenwerking met de andere bibliotheken in de 
regio, maar ook het Noord-Holland Bibliotheekpaspoort, en andere instellingen/organisaties 
kan de hoofdvestiging sneller toegroeien naar een sociaal cultureel centrum voor 
Loosdrecht.  
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1.3 Dienstbare gemeente 
Mensen moeten zich thuisvoelen bij hun eigen gemeente. De dienstverlening en 
informatievoorziening moet snel en makkelijk toegankelijk zijn. In de visie van het CDA kent 
de gemeente geen klanten, maar inwoners en ondernemers die op een dienstverlenende 
manier mondeling of schriftelijk geholpen worden.  

Toegankelijke website 

Digitale informatie en dienstverlening van gemeenten moet makkelijk vindbaar zijn, ook voor 
mensen met een beperking. Om die reden dient de gemeentelijke website te voldoen aan 
het waarmerk drempelvrij. 

Steeds meer digitaal 
Steeds meer diensten worden digitaal aangeboden zodat mensen vanuit huis hun 
vergunning, paspoort of ander document aan kunnen vragen. 

Melden van overlast, vernieling of storing moet plaats kunnen vinden via mobiele telefoons. 
Via apps kunnen inwoners ook geïnformeerd worden over zaken als actuele gemeentelijke 
informatie, evenementen, wegwerkzaamheden en dergelijke. 

Om nieuwe dienstverlening of economische ontwikkeling te stimuleren publiceert de 
gemeente haar gegevens als open data. Iedereen kan van deze gegevens gebruikmaken 
zonder copyright of beperkingen. Persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt. 

Communicatie via telefoon en balie 
Toch heeft niet iedereen internet of houdt ervan via internet te communiceren. Mensen 
blijven de keuze houden hoe zij contact met de gemeente willen: internet, telefoon of aan de 
balie. 

Administratie op orde 

Het dient de regel te zijn dat de gemeente zijn administratie op orde heeft. Mensen moeten 
niet steeds opnieuw hun gegevens aan hoeven te leveren. Dit zorgt in de praktijk vaak voor 
onnodige ergernis en kan voorkomen worden. 

Rekenkamer 
De gemeente bezuinigt niet op het werk van de onafhankelijke rekenkamer. Deze kamer 
houdt wethouders en de gemeenteraad een spiegel voor en controleert mede de uitvoering. 
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1.4 Bestuurlijke schaal en betrokken inwoners 
Grootschaligheid en streven naar grote gemeenten zijn voor het CDA geen oplossing voor 
de vragen die nu op gemeenten afkomen. Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er 
leeft in de gemeenschap. We zijn dus voor een bestuur dat korte lijnen heeft met inwoners 
en vrijwilligers. Dat is ook bij samenwerking met andere gemeenten van groot belang. 

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Taken die Wijdemeren niet alleen aan 
kan, omdat het ingewikkelde zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrenzen 
overschrijden (arbeidsmarktvragen). Ambtelijke samenwerking met andere gemeenten 
betekent ook vaak dat het goedkoper en kwalitatief beter kan. Samenwerking is dan ook een 
goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Maar uitgangspunt moet steeds 
zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. We 
streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad 
bereikbaar is en een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking. 

Dicht bij huis 

Inwoners en ondernemers merken in de dienstverlening weinig van hoe de zaken achter de 
schermen zijn georganiseerd. Wijdemeren blijft altijd herkenbaar als aanspreekpunt. Men 
kan dicht bij huis terecht voor veel gemeentelijke zaken. 

Heldere doelen 

De gemeenteraad moet duidelijk aangeven wat de gemeenten willen bereiken met regionale 
samenwerking. Een goede opdracht vooraf en controle achteraf zijn nodig. Samenwerking 
mag niet ten koste gaan van de democratische regels in ons openbaar bestuur. De 
gemeenteraad laat toezicht of controle niet aan wethouders over. 

Overzichtelijke samenwerking 

Gemeenten en burgers hebben geen belang bij een lappendeken van samenwerkings-
verbanden op diverse gebieden. Daarom wordt er bij voorkeur met dezelfde partners en op 
het niveau van samenhangende taken samengewerkt. 
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2 Van grenzen naar ruimte: 
minder regels en meer mogelijkheden 

Als we terugkijken op de afgelopen jaren, zien we dat de overheid steeds meer taken op zich heeft 
genomen. En we zien dat de overheid daarbij steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. Vaak 
met de beste bedoelingen. Als er een incident is, is de eerste publieke reactie vaak: ‘Daar moet de 
overheid eens wat aan doen!’ We willen deze trend keren en mensen meer verantwoordelijkheid 
laten nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond 
verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften. Dat betekent echt zeer 
terughoudend zijn met het maken van regels. 
 
 

2.1 Ruimte geven aan lokale bedrijven 
In een betrokken samenleving nemen inwoners, maatschappelijke organisaties én 
bedrijfsleven samen initiatieven om problemen op te pakken. Bedrijven maken deel uit van 
die samenleving. Het CDA wil bedrijven ruimte bieden. Daarom bevorderen we 
maatschappelijk betrokken ondernemen. Toegevoegde waarde voor alle partijen, oftewel 
een win-win-situatie, is daarbij het uitgangspunt. Dat vraagt er in veel gevallen om dat 
specifieke regels zoveel mogelijk worden vervangen door algemene regels. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen  
Het CDA wil ondernemingen betrekken bij sociale uitdagingen. Sponsoring van projecten ligt 
voor de hand. Maar ook voorlichting op scholen (oriëntatie op een vervolgopleiding), hulp bij 
voorkomen van schulden (door financiële dienstverleners) of het re-integreren van 
jonggehandicapten, herintreders, en/of langdurig werklozen zijn goede voorbeelden. De 
gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. Zoals bij de eisen voor het aanbestedingsbeleid 
bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. 

Geen 100 procent toezicht bij bouwen  
Wie een woning of bedrijf bouwt of verbouwt, heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. De 
gemeente gaat kijken wanneer toezicht nog nuttig is en wanneer de risico’s zo klein zijn dat 
toezicht alleen vertraagt en tot extra kosten leidt. 

Bibob-toets gericht toepassen 

Gebruik als gemeente de Bibob-toets om ongewenste personen in ondernemingen te weren. 
Dit is een middel om de (criminele) achtergrond van exploitanten te onderzoeken. Val 
ondernemers die al bekend zijn bij de gemeente niet onnodig lastig met een toets bij de 
verlening van een nieuwe vergunning of voor een tweede of derde bedrijf. 
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2.2 Ruimte geven aan professionals 
Meer doen en minder administratieve lasten voor instellingen. Dat is het uitgangspunt als het 
om maatschappelijke instellingen gaat. Dit kan vaak door een eenvoudiger subsidiebeleid of 
een ruimer ontheffingenbeleid. Maar durf ook los te laten. Stuur meer op wát een instelling 
moet doen in plaats van hóé dat gedaan moet worden. Het vraagt van de gemeenteraad om 
vertrouwen in de professionals. 

Verantwoorden subsidies 

De regels voor verantwoording van subsidies worden zoveel mogelijk verder vereenvoudigd. 
Voor het CDA telt: wat is het effect van het geld in plaats van: zijn de regels gevolgd? 

Ontheffing van leges 

Het CDA vindt dat maatschappelijke instellingen die geen subsidie krijgen ontheffing van het 
betalen van bepaalde leges moeten krijgen. Zij dragen immers ook bij aan de samenleving. 
Ook niet-commerciële lokale evenementen zijn vrijgesteld van het betalen voor een 
evenementenvergunning. Waar mogelijk en gewenst levert de gemeente hand- en 
spandiensten bij lokale activiteiten. 

Opstartsubsidies 

Om nieuwe initiatieven niet te afhankelijk te maken van overheidsgeld worden subsidies 
voor een bepaalde periode verstrekt. Als een initiatief daarna niet zelfstandig levensvatbaar 
blijkt, eindigt ook de bijdrage van de gemeente. 

Eerst uitproberen 

Liever proefdraaien met een nieuwe aanpak in samenspraak met de mensen om wie het 
gaat, dan eerst een dikke nota schrijven. Laat alle betrokkenen leren van de praktijk voordat 
de personen die van de dienstverlening gebruikmaken met nieuwe regels te maken krijgen. 

Indicatievrije toegang 

We willen het experiment aangaan om voorzieningen voor bijvoorbeeld ondersteuning of 
zorg zonder indicatie toe te kennen. De WMO-medewerker kan ondersteuning regelen 
zonder tussenkomst van grote instellingen. Heldere criteria zonder lange en dure procedures 
zorgen voor snelle besluiten. Zo kan op uitvoeringskosten worden bespaard. Achteraf wordt 
steekproefsgewijs bekeken of de voorzieningen terechtkomen bij mensen die het ook echt 
nodig hebben. 
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2.3 Zuinig zijn op onze ruimte 
Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, 
werken en recreëren. Het kan op gespannen voet staan met andere ambities en vraagt 
daarom om een juiste balans tussen bouwen en groen. Anders komt de leefbaarheid in het 
landelijk gebied op sommige plekken onder druk te staan. Terwijl juist de leefbaarheid, door 
de sterke sociale cohesie, in het landelijk gebied één van de sterke punten is.  

Lokale woningmarkt in beweging krijgen  
De woningbouw heeft het nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de doorstroom op de 
lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Goed luisteren naar de vraag is daarom essentieel.  

Meer dan ooit is samenwerken van groot belang. CDA Wijdemeren zoekt nieuwe vormen 
van samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, investeerders, (lokale) makelaars, 
(lokale) bouwbedrijven, ontwikkelaars en zorg- en welzijnsaanbieders, om zo starters, 
gezinnen en ouderen te helpen aan een betaalbare c.q. geschikte woning. 

Samen met de partners wil het CDA kijken naar woonkosten-besparende 
duurzaamheidsmaatregelen, gedifferentieerde grondprijzen en ondersteuning bij het 
bouwen. Bestaande bouw- en inbreilocaties worden daarbij eerst ter hand genomen. 

Er zijn goede voorbeelden waarbij de gemeente korting geeft op de grondprijs, (lokale) 
ontwikkelaars daardoor relatief goedkoop kunnen bouwen en corporaties garant staan om 
de woning op te kopen als zich geen koper zou melden.  

Bewoners moeten ook meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de gevel 
bouwen’, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen hanteert. Ook kleine 
bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd worden door ruimtelijke regels van de 
gemeente. Hierbij moet eveneens gedacht worden aan mantelzorgwonen en woningen voor 
drie generaties. 

Collectief particulier opdrachtgeverschap 

Het CDA is voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij de 
toekomstige bewoners gezamenlijk hun nieuwe buurt vormgeven. Waar daaraan behoefte is, 
kunnen minder grote huizen gebouwd worden, met een flexibele indeling. Denk bijvoorbeeld 
aan een huis met mogelijkheden voor het bouwen van een toekomstige tweede of eventueel 
derde bouwlaag als er gezinsuitbreiding komt of anderszins de behoefte aan ruimte 
toeneemt. 

Kleine kernenbeleid 

De grootste zorg in kleine kernen is het behoud van voorzieningen. Het CDA wil inzetten op 
een aanpak van verschillende kanten. Wat wonen betreft, dient nieuwbouw afgestemd te zijn 
op de behoefte van bestaande bewoners en passend te zijn bij het karakter en de sterke 
kanten van het dorp. Initiatieven van bewoners om voorzieningen in stand te houden, met 
inzet van vrijwilligers, worden aangemoedigd. Lokale regelgeving of beperkte kosten voor de 
gemeente moeten daarbij geen belemmering vormen. 

Kleine scholen 

Het CDA zet actief in op het behoud van basisscholen in alle kernen als daarvoor lokaal 
draagvlak is. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij altijd voorop. Onderdeel van die 
kwaliteit is ook de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Keuzevrijheid van ouders is 
een groot goed. Allereerst zoeken de scholen in samenspraak met de ouders naar 
oplossingen. 
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2.4 Balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en verkeersoverlast 
Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, vermindering van overlast en bevordering van duurzame 
vormen van mobiliteit zijn de speerpunten van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid 
dat het CDA voor ogen staat. Daarbij kiezen wij primair voor bescherming van de meest 
kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers en voetgangers. Zij moeten veilig op pad kunnen in 
onze dorpen. Waar mogelijk zijn of worden buurten en wijken ingericht als 30 kilometer 
gebied. Op doorgaande routes worden zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden of 
fietssuggestiestroken aangelegd.  

Om verkeersoverlast op doorgaande routes aan te pakken worden door de politie gerichte 
snelheidscontroles ingezet. 

Fietsgebruik stimuleren 
Wat het CDA betreft wordt De Kwakel ingericht als fietsstraat met geheel rood asfalt waar de 
auto te gast is. Idealiter wordt deze fietsinrichting doorgezet over de Kortenhoefsedijk, 
Moleneind en Horndijk naar de Veendijk. Er wordt ook een recreatief fietspad aangelegd 
tussen Herenweg en de Stichtse Kade als verlenging van de fietsroute vanaf De Kwakel. Zo 
ontstaat een directe fietsroute tussen Ankeveen en Loosdrecht. 

Bereikbaarheid 

In het belang van de regionale en onderlinge bereikbaarheid van de verschillende kernen 
blijven wegen binnen de bebouwde kom, zoals de Nieuw- en Oud Loosdrechtsedijk, Tjalk, 
Rading, Middenweg, Randweg, Nieuwe Overmeerseweg, Dammerweg, Hollands End, 
Stichts End, Kerklaan en Noorder- en Zuidereinde gebiedsontsluitingswegen waar een 
maximale snelheid van 50km per uur mogelijk is. Met deze maximale snelheid blijft het voor 
de politie ook mogelijk om op deze wegen te handhaven. 

Wel kunnen op deze wegen een beperkt aantal zones, bijvoorbeeld bij scholen, winkels en 
dergelijke, worden ingericht als 30km-zone. Maar wel op zodanige wijze dat het ook voor de 
bus en de nood- en hulpdiensten acceptabel is. 

Rondwegen 
Het CDA steunt het onderzoek naar rondwegen om de wegen in de dorpen minder te 
belasten. Wij zijn eveneens voorstander van een rondweg bij De Slenk met een verbinding 
naar De Boomgaard. 
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3 Van nazorg naar voorzorg: 
voorkomen is beter dan genezen 

Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Op het gebied van 
werkloosheid, ziekte, beperking en bij schulden. Teveel is de nadruk komen te liggen op het geld 
dat de overheid in deze regelingen wil steken. Het CDA wil deze trend keren door ook te kijken 
naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen. 
Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen 
aan de samenleving. Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is 
nodig zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben. De gemeente 
investeert op haar beurt in het signaleren van gezondheidsproblemen en vereenzaming voordat 
deze aan de orde zijn. 
 
 

3.1 Zorg efficiënt én dichtbij 
In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. Dat vraagt om een zo gezond 
mogelijke levensstijl, om investeren in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en 
goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. En het vraagt om vroegtijdige 
signalering als er iets mis dreigt te gaan met kinderen. 

Als het gaat om het voorkomen van ziekte en het behoud van welzijn, stellen we de 
levensloopbenadering centraal. Die benadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid 
van iedere burger voor de gewenste kwaliteit van het leven, nu en op latere leeftijd.  

De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een 
woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor ouderen en mensen die leven met beperkingen. 

Vereenzaming tegengaan 

Vereenzaming is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Het CDA zet 
in op het betrekken van ouderen bij activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en 
mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat ouderen als 
vanzelf naar ontmoetingscentra en activiteiten gaan. Voor veel minder mobiele ouderen is 
dat echter niet het geval. Actieve voorlichting door huisbezoek kan een goed middel zijn. 

Onderlinge contacten stimuleren 

De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen. Een actieve 
en regisserende rol is daarbij gepast, waarbij de maatschappelijk stage of ‘gezinnen die 
ouderen adopteren’ als voorbeelden kunnen gelden. Evenals kinderdagverblijven die 
ontmoetingen tussen kleine kinderen en ouderen organiseren. 

Voorzieningen moeten voor ouderen goed bereikbaar zijn, zowel per eigen vervoer als met 
de WMO-taxi. 

Buurtzorg 

Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en welzijn op wijkniveau of 
op dorpsniveau maakt het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de 
directe omgeving van buren en vrienden te betrekken. 
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Mantelzorgers ontlasten 

Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg, emotionele en praktische hulp, is van 
groot belang. Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om diens 
mantelzorger(s) vrijaf te geven. Het zijn personen die, beroepsmatig of vrijwillig, voor een 
tijdje de mantelzorg overnemen. De gemeente kan mantelzorgers tegemoet komen in de 
kosten voor kinderopvang door dit in het eigen gemeentelijk beleid te regelen. 

Slimme zorg 

Innovatieve technische oplossingen kunnen inwoners enorm ondersteunen. Mantelzorgers 
kunnen via een website het overzicht van alle voorzieningen beter bewaken. Steeds meer 
ouderen kunnen uit de voeten met internet. Door gerichte online platforms in te richten 
kunnen zij ook daar sociale contacten blijven opdoen. 

Dekkend AED-systeem 
Een AED (een apparaat dat elektrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand) kan 
levens redden. In onze dorpen komen we AED's steeds meer tegen en dat is maar goed 
ook. Het CDA wil initiatieven steunen om tot een dekkend AED-systeem te komen, waarbij 
de apparaten 24 uur per dag bereikbaar zijn. 
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3.2 Goed begin is het halve werk 
De gemeenten worden naast jongerenwerk ook verantwoordelijk voor jeugdzorg. Het CDA 
ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel (psycho-) sociale 
problemen in de toekomst. Een goed begin in het leven is het halve werk. Een goed begin 
voor de nieuwe jeugdzorgtaak van de gemeenten is dat ook. Daarbij wordt samenwerking 
gezocht met de onderwijsinstellingen, zowel in Wijdemeren als in de regio. Vroeg ingrijpen in 
problematische gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg boven nazorg. 

Betrokken en effectief 
Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van gemeenten. Het CDA ziet volop kansen om de 
jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken. 

Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er 
iets misgaat. Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, 
jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren 
gebruik moeten maken van jeugdzorg. 

Doel van jeugdzorg voorop 

Niet een discussie over de structuur van de jeugdzorg en het jongerenwerk staat voorop, 
maar het doel. Structuren of instellingen zijn daaraan ondergeschikt. Eén instelling neemt de 
zorg of coördinatie per gezin op zich en stemt het waar nodig met anderen af. 

Ondersteuning voor ouders 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft een laagdrempelige voorziening, met een 
telefonische advieslijn, waar ouders vragen over opvoeding voor kunnen leggen aan 
professionals. Scholen werken actief mee om ouders de weg naar het Centrum te wijzen. 
Ouders stellen vragen over opvoeding het liefst aan elkaar. Het centrum stimuleert 
contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn. 

Sport is gezond en vormend 

Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast bevordert 
deelname aan sport teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Het CDA 
stimuleert jeugdlidmaatschap en vindt dat de gemeente samen met jongeren moet kijken 
naar mogelijkheden om ook middelbare scholieren actief te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

CDA programma 2014 – 2018 Pagina 16 van 29 

3.3 Ondersteuning voor ouderen 
Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen neemt toe. Tegelijkertijd blijven 
ouderen langer gezond en actief. 

Actieve en zelfstandige ouderen zijn van belang voor de samenleving. De gemeente werkt 
aan langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid door te investeren in een 
levensloopbestendige infrastructuur en passende woningen. 

Levensloopbestendig wonen 

Bij nieuwe (ver)bouwprojecten dient meer aangesloten te worden bij de woonwensen van 
ouderen: zogenoemde kangoeroewoningen, woongroepen en levensloopbestendige 
woningen. Een betere afstemming met woningcorporaties, projectontwikkelaars, huisartsen 
en zorginstellingen maakt dit mogelijk. 

Bewegen in de buurt 
De openbare ruimte kan uitnodigend worden ingericht om ouderen te stimuleren meer te 
bewegen. Dat kan door het aanleggen van een jeu de boulesbaan, zoals dankzij een 
bewonersinitiatief in Nederhorst den Berg is gebeurd. Maar ook door routes van diverse 
afstanden voor ouderen zichtbaar aan te geven en voldoende bankjes te plaatsen om af en 
toe even uit te rusten.  

Participatie van ouderen 

De ouderenbonden zijn een vaste gesprekspartner van de gemeente op het gebied van 
wonen, zorg en vrije tijd. De gemeente ondersteunt de ouderenbonden bij het bevorderen 
van participatie van ouderen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van sociale netwerken, sport en 
cursussen.  

Met diverse partners kan in de verschillende kernen een informatiepunt worden opgezet 
waar men terecht kan met vragen over het voorkomen van klachten en ongemakken 
(bijvoorbeeld: valpreventie). Ook kerken die via huisbezoek ouderen bereiken worden 
daarbij betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CDA programma 2014 – 2018 Pagina 17 van 29 

3.4 Onveiligheid voorkomen en bestrijden  
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het recht 
dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te verzekeren. Maar 
veiligheid is wel een zaak van iedereen. 

De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die 
mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verder gaat 
dan de inzet van politie is de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te 
maken. Of om onveiligheid in de toekomst te voorkomen. 

Drie prioriteiten per dorp 
De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. De burgemeester gaat in gesprek met 
inwoners en ondernemers om drie prioriteiten per dorp vast te stellen. Zo wordt gericht 
gewerkt aan leefbaarheid en een groter veiligheidsgevoel. 

Buurtbemiddeling en (pre)mediation 
Het voorkomen van conflicten is natuurlijk het beste, maar soms is een conflict 
onvermijdelijk. Juridische conflicten kosten de gemeente jaarlijks veel geld. Het CDA wil 
dure en langdurige juridische processen voorkomen. Dat kan door in te zetten op 
buurtbemiddelaars als het gaat om ergernissen zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast, 
rommel, overhangende struiken, overlast van kinderen en huisdieren. Ook (pre)mediation 
kan veel langdurige processen voorkomen. 

Veiligheid en verkeer 
Weggebruikers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid in het 
verkeer. De overheid kan en moet niet alles regelen. Het CDA stelt veiligheid voorop en dat 
betekent dat in 30 kilometer gebieden iedereen ook maximaal 30 kilometer per uur rijdt. De 
infrastructuur moet het logisch maken dat snelheden niet overschreden worden. 

Ook in 50 kilometer gebieden moeten weggebruikers zich natuurlijk aan de snelheid houden. 
In tegenstelling tot 30 kilometer gebieden, kan de politie hier wel handhavend optreden. 
Maar ook in deze gebieden begint het met een logische en herkenbare infrastructuur.  

Politie in de buurt 
De wijkagent moet zichtbaar zijn in de dorpen en 80 procent van zijn of haar tijd in de dorpen 
actief zijn. Aangifte doen via internet wordt bevorderd, maar moet ook bij de wijkagent 
mogelijk blijven. Zeker bij emotioneel gevoelige zaken (bijvoorbeeld: inbraak). 

Alcoholbeleid 

Bij veel gevallen van overlast speelt alcohol een rol. Voor alcohol en drugs is voorlichting 
aan ouders belangrijk om hen te steunen bij het aanspreken van hun kinderen op de risico's 
van het gebruik. Leeftijdsafhankelijke sluitingstijden worden in overleg met de horeca-
exploitanten ingevoerd. Bij evenementen wordt evenementenbier (met een lager 
alcoholpercentage) geschonken.  

Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar dient te worden aangepakt. De gemeente zal 
hierop samen met de ouders, scholen en de verkopers van alcohol (supermarkten, cafés, 
sportkantines etcetera) een proactief beleid voeren en optreden als de regels worden 
overtreden. 
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Vandalisme 

Binnen drie werkdagen herstelt de gemeente kleine vernielingen in de openbare ruimte. Om 
inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt jaarlijks een overzicht van 
de gemaakte herstelkosten gepubliceerd. De schade wordt verhaald op de daders. 

Brandweer en brandpreventie 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij kennen de omgeving  goed, zorgen voor 
betrokkenheid bij de woonplaats en houden de brandweerzorg betaalbaar. De jaarlijkse 
brandweerrapportages moeten inzicht verschaffen in het wel en wee van de (lokale) 
vrijwilligers bij de brandweer. Daarvoor worden regelmatig tevredenheidsonderzoeken bij de 
(regionale) brandweer gehouden. 

Brandpreventie moet hoog op de agenda staan. Het installeren van rookmelders wordt 
bevorderd door voorlichting. 
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4 Van polarisatie naar participatie: 
iedereen doet mee 

Ieder mens heeft talenten. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en 
zijn of haar steentje bijdraagt. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Dat vraagt erom dat er 
steeds werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten. 
De christendemocratie bevordert dat mensen elkaar leren kennen waarmee vooroordelen worden 
voorkomen. Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en 
verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Naast de nodige 
solidariteit spreken we mensen ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Rechten en 
plichten gaan dus hand in hand. 
 
 

4.1 Maatschappelijke ondersteuning  

Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee, 
problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en problemen waar nodig 
oplossen (door individuele ondersteuning). 
Daar waar mensen niet in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de 
samenleving staat de gemeente garant voor een passende compensatie. Daarbij bepalen 
niet de professionals of de gemeente wat mensen nodig hebben, maar verwoorden mensen 
dat zelf in een open gesprek met de WMO-medewerker. 

Menselijke maat 
Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen. Met 
die instelling worden mensen beter geholpen en kunnen kosten bespaard worden zodat het 
aanbod voor iedereen bereikbaar blijft. 

Een WMO-consulent denkt mee en bemiddelt bij het vinden van de best mogelijke 
oplossing. De gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van voldoende passend en 
kwalitatief goed aanbod. 

Eigen budget 
Financiering van ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door niet de instelling (dus het 
aanbod van ondersteuning) te financieren, maar door de vraag van mensen te financieren. 
Dit kan door diverse vormen van persoonsvolgende financiering zoals een 
persoonsgebonden budget of een persoonsvolgend budget of vouchersysteem waarmee 
zorg kan worden ingekocht wanneer de persoon daarvoor kiest. 
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4.2 Welzijn van mensen 
Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende 
factor zijn voor deelname aan de samenleving. We staan voor een samenleving waarin 
iedereen erbij hoort. Zo’n samenleving kan niet eenzijdig door de overheid worden 
gecreëerd. Iedereen die deel uitmaakt van de samenleving is daarvoor nodig. Dat begint bij 
het gezin en de directe woonomgeving. Maar ook op school, in het bedrijfsleven, in de sport 
en in het uitgaansleven is inclusief denken en niemand buitensluiten belangrijk. 

Het CDA wil initiatieven ondersteunen die een inclusieve samenleving dichterbij brengen. 
Het welzijnswerk in de gemeente kan hierin een stimulerende functie hebben.  

Dat betekent dat het CDA geen activiteiten ondersteunt waar uitsluitend specifieke 
doelgroepen welkom zijn, maar alleen activiteiten ondersteunt waarbij ook mensen met 
beperkingen zich welkom voelen en worden opgenomen in de reguliere samenleving. 

Meervoudig gebruik accommodaties 

In onze dorpen zijn veel verschillende accommodaties (bijvoorbeeld voor sport, zorg, welzijn 
en onderwijs) die allemaal belangrijke plekken zijn waar bewoners elkaar ontmoeten. De 
meeste worden voor het afzonderlijke eigen doel gebruikt. Dit is niet efficiënt. 

Bij meervoudig gebruik van accommodaties werken sportclubs, scholen, instellingen en 
andere organisaties nauw met elkaar samen. Zodat bijvoorbeeld de kantine van de 
voetbalclub, behalve sportkantine, ook meer en meer een plek wordt waar je komt voor een 
praatje of voor huiswerkbegeleiding. 

Mensen leren elkaar zo beter kennen. Ze zijn meer betrokken bij elkaar en hebben meer 
voor elkaar over. Vrijwilligers nemen het heft in handen en worden ‘eigenaar’ van hun 
initiatief. Hiermee worden verenigingen ook (nog) bepalender in wat er in het dorp gebeurt. 

Sociaal netwerk  
De gemeente werkt bij het uitvoeren en maken van nieuw beleid samen met de mensen die 
weten wat er in buurten, wijken en dorpen speelt. Dat kunnen professionele instellingen zijn, 
maar ook organisaties van vrijwilligers zoals ouderenbonden, diaconieën, charitas, de 
Zonnebloem, het Klusjesteam en dergelijke. 
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4.3 Weer aan het werk 
Werkloosheid is een groeiend probleem voor mensen. De economische omstandigheden 
maken de oplossingen lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om erbij te 
horen. Ons uitgangspunt is: of je bent aan het werk, of je levert een bijdrage door 
vrijwilligerswerk of dagbesteding. Meer mensen zullen op een effectieve manier van de 
bijstand naar nieuw werk begeleid moeten worden. 

Jeugdwerkloosheid 

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit. Om jongeren uit een uitkering te 
houden, wordt ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen en aanvullingen op het 
loon wanneer zij niet volledig kunnen werken. Met regionale opleidingscentra worden goede 
afspraken gemaakt over de plek die jongeren krijgen als zij de entreetoets in het MBO niet 
halen. Bij deze groep dreigt het risico dat zij zonder diploma aan de kant komen te staan. 

Tegenprestatie 

De gemeente verplicht mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en niet in een re-
integratietraject zitten, tot het leveren van een tegenprestatie. Dit kan in de vorm van 
vrijwilligerswerk. Een combinatie met de WMO is dan mogelijk. 

Werkgeversteam 

Het opbouwen en bestendigen van een goede relatie met het bedrijfsleven is een 
voorwaarde voor het begeleiden van mensen van bijstand naar werk. Een speciaal 
werkgeversteam bij de sociale dienst is de aanjager van deze contacten. 

Social return 

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt opgenomen in 
het aanbestedingsprotocol. Ondernemers wordt gevraagd bij de in te zetten arbeid gebruik 
te maken van personen in de bijstand of zij die werken bij de sociale werkvoorziening. Ook 
andere vormen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan te geleiden 
kunnen worden ingezet. Bij de aanbesteding stelt de gemeente wel de kaders, maar het is 
aan de ondernemers zelf hoe zij deze willen invullen. 

 

4.4 Goed onderwijs 
Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot 
de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De bevoegdheid van gemeenten op het 
gebied van onderwijs is niet groot. Dat geeft veel scholen de positieve vrijheid om zelf te 
bepalen hoe goed onderwijs eruitziet.  

Wel zijn scholen partners bij het signaleren en oplossen van problemen. Er is extra aandacht 
nodig voor sociale uitsluiting van kinderen en het verbeteren van leerprestaties. 

Schoolgebouwen 

De gemeente is een betrouwbare partner als het om de scholen gaat. Samen met de 
schoolbesturen ontwikkelt de gemeente een visie op de huisvesting van het basisonderwijs. 
Daarbij wordt ook de voorschoolse en naschoolse opvang betrokken. De doorgaande lijn in 
opvoeding en onderwijs is van essentieel belang.  

Het CDA streeft naar een kindcentrum als spil in het dorp en als een ontmoetingsplek die 
ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut wordt. Het vergroot de sociale samenhang 
en het gevoel van veiligheid. De huurbedragen voor onderhuur moeten hierop afgestemd 
worden. 
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Lezen en rekenen 
Kinderen van ouders die voorlezen of helpen met rekenen presteren beter op school. De 
scholen zetten een programma op om de betrokkenheid van ouders bij lezen en rekenen 
actief te vergroten. De gemeente ondersteunt dit met voorlichting en voorleesmomenten. 
Ook de bibliotheek is hier actief bij betrokken. De gemeente blijft bijdragen aan preventieve 
logopedie. 

ICT-voorzieningen  
Scholen kunnen niet meer zonder computers. Van jongs af aan worden kinderen ermee 
vertrouwd gemaakt. Al heel snel gaan die kleine vingertjes als een razende over 
toetsenbordjes. De ontwikkelingen in hardware en software volgen elkaar echter in snel 
tempo op. Hierdoor staan scholen voortdurend voor investeringen die op gespannen voet 
staan met de beschikbare financiële middelen. Samen met de scholen onderzoekt de 
gemeente de mogelijkheden die ervoor moeten zorgen dat de ICT-voorzieningen toereikend 
blijven voor gebruik in de lessen. 

Veilig naar school en club 
Verkeersveiligheid rond scholen en (sport-)clubs verdient voortdurende aandacht. 
Initiatieven van ouders en kinderen om de veiligheid te verbeteren worden gestimuleerd. De 
gemeenteraad stelt hier jaarlijks een budget voor beschikbaar. 
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5 Van verbruiken naar waarderen: 
niet alles is in geld uit te drukken 

Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit de 
drukken. De leefbaarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, 
voor onze kleine detailhandel, recreatiebedrijven of de boerenbedrijven die vaak al decennia aan 
onze dorpen verbonden zijn. CDA’ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Daarin zit ook 
economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet 
worden. Het draaiende houden van de lokale economie hoort daarbij. Er hoeft geen tegenstelling 
te zijn tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. Ook dat laatste is nodig voor groeiende 
werkgelegenheid.  
 
 

5.1 Gezonde lokale economie 
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en 
goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling 
kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) afhankelijk van lokale 
keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De 
gemeente creëert randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven. 
Maar zij gaat niet voor de individuele ondernemer keuzes maken. 

Bedrijfscontactfunctionaris 
Het CDA vindt de inbreng van ondernemers zeer belangrijk, zodat de gemeente meer 
vraaggericht kan werken. Intensief contact met ondernemers en hun organisaties is 
daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.  

De bedrijfscontactfunctionaris is hierbij de spil in het web. In de komende raadsperiode wil 
het CDA samen met de ondernemersorganisaties onderzoeken of de huidige invulling van 
deze functie voldoende is.  

Ondernemersfonds 

De gemeente omarmt initiatieven van ondernemers om een fonds in te stellen van waaruit 
activiteiten van georganiseerde ondernemers worden gefinancierd. Het CDA wil ‘freeriders-
gedrag’ (niet meebetalen, wel meeprofiteren) tegengaan: alle ondernemers betalen aan het 
fonds mee en beheren het fonds ook zelf.  

Ondernemen stimuleren 

Met kleine maatregelen kunnen mensen verleid worden om een eigen bedrijf te beginnen. 
Bijvoorbeeld door de bibliotheek te vragen alle kennis over ondernemen samen te brengen. 
Of door met scholen en ondernemersverenigingen afspraken te maken over goede 
gastlessen. 

Startende bedrijven 

Startende bedrijven (mkb-ers, eenmanszaken, ZZP-ers) moeten kunnen rekenen op 
ondersteuning van de ondernemersvereniging, de Kamer van Koophandel, MKB-Nederland, 
Jong MKB Gooi en Vechtstreek, ROC's en dergelijke.  

De gemeente stimuleert uitwisseling tussen deze organisaties en uitwisseling tussen nieuwe 
en ervaren ondernemers. Zo versterken deze jonge ondernemers hun netwerk en doen 
inspiratie op. 
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Zelfstandigen zonder personeel 
Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker 
gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte 
gegeven aan kleine zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. 
Bijvoorbeeld ook door het opdelen van grotere opdrachten. 

Midden- en kleinbedrijf 
Het CDA pleit voor versterking van de  ondersteunende rol door de gemeente. Contacten 
met het bedrijfsleven richten zich vooral op het scheppen van voorwaarden op het gebied 
van ruimtelijke ordening, speerpunten van het economisch beleid en regelgeving. 

Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar 
zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden. De gemeente gaat bij 
(ver)bouwplannen van mkb-ers terughoudend om met welstandseisen. 

Met het bedrijfsleven stemt de gemeente de opleidings- en re-integratietrajecten voor 
uitkeringsgerechtigden af op de behoefte aan personeel in Wijdemeren en de regio.  

Innovatieve verbindingen 
Kennisuitwisseling en cross-sectorale innovatie zijn voorwaarden voor een duurzame 
regionale economie. De samenwerking in Gooi & Vechtstreek met het project 'Innovatieve 
Verbindingen' wordt voortgezet. In dit project komen de drie economische speerpunten van 
de regio samen: Multimedia, Zorg en Recreatie/Toerisme. 

Juist nu het Kabinet extra bezuinigd op de publieke omroep, met banenverlies in de 'oude 
media', is het van belang de ombouw en aanpassing aan de 'nieuwe media' te ondersteunen 
met het project 'Innovatieve Verbindingen'. 

Detailhandel 
Om de winkelvoorzieningen in Kortenhoef op peil te houden, wordt in 2014 een structurele 
beslissing genomen over De Dobber, zodat revitalisering van De Meenthof plaats kan 
vinden. Gelijktijdig wordt de parkeerruimte rond het winkelcentrum ingericht als blauwe zone, 
waardoor de beschikbare plaatsen beter benut kunnen worden. Bij de inrichting als blauwe 
zone moeten de belangen van alle ondernemers en omwonenden worden betrokken. 

De winkelfunctie van het Lindeplein in Loosdrecht is nagenoeg verdwenen. Een 
toekomstvisie voor dit gebied is noodzakelijk om verpaupering te voorkomen. 

Omdat de detailhandel in een razend tempo verandert, is een visie op 'haalwinkels' 
noodzakelijk. Een toenemend aantal consumenten koopt via internet en er moet ruimte zijn 
op goed bereikbare locaties om de bestelling af te halen.  

Toerisme & Recreatie 
Toerisme & Recreatie zijn speerpunten van de lokale economie. Om succesvol te zijn is 
modern ondernemerschap en inspelen op hedendaagse behoeften van cruciaal belang. 
Problemen met bagger en cabomba moeten worden opgelost.  

Er moet een goede balans gevonden worden tussen economie en natuur (o.a. Natura 2000) 
en zo nodig moeten bestemmingsplannen worden aangepast om grote investeringen door 
ondernemers mogelijk te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de maatvoering van 
recreatiewoningen en botenloodsen. 
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Heel Wijdemeren glasvezel 
Als het aan de kabelmaatschappijen ligt, duurt het nog vele jaren voordat heel Wijdemeren 
kan beschikken over supersnel glasvezel. Het CDA wil daar niet op wachten, maar neemt 
het voortouw en steunt initiatieven van inwoners en bedrijven. Inzet is een open netwerk in 
heel Wijdemeren waar mensen vrij zijn in de keuze van een provider. 

Bereikbaarheid van bedrijven 

Bereikbaarheid is voor bedrijven het verschil tussen blijven, komen of vertrekken. 
Winkelcentra en bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn en blijven, ook voor het 
zwaardere verkeer. Dit geldt ook voor boerenbedrijven waar de bereikbaarheid over smalle 
wegen steeds verder onder druk komt te staan.  

Koopzondag 

De koopzondag is niet vanzelfsprekend. Het CDA vindt de zondag als natuurlijk rustpunt en 
ontmoetingsdag van essentiële waarde en dat mogen we niet verkwanselen.  

De koopzondag ondermijnt een gemeenschappelijke vrije dag voor familie en verenigingen, 
wat leidt tot een verdere individualisering van de samenleving. Bij de beslissing over 
koopzondagen moeten het economische belang en het omgevingsbelang meewegen: zoals 
belangen van kleine ondernemers en winkelpersoneel, de zondagsrust, de leefbaarheid, de 
veiligheid en de openbare orde. 

Wij vinden één dag rust per week belangrijk. Een vaste dag waarop werkgevers geen 
beroep kunnen doen op hun personeelsleden. Eén dag in de week voor aanwonenden van 
winkelgebieden zonder (vracht)auto's die van de vroege ochtend tot laat op de avond af en 
aanrijden.  

Maar ook de positie van het midden- en kleinbedrijf is voor ons een belangrijk argument. 
Verruiming van de openingstijden pakt immers nadelig uit voor kleinere winkeliers. Indien zij 
hun deuren gedurende meer uren openen, stijgen voor hen namelijk de kosten als 
percentage van de omzet, terwijl de eigenaren van grote winkels door openstelling de kosten 
als percentage van de omzet juist kunnen verlagen.  

In een christendemocratische traditie moet het relationele mensbeeld centraal staan: je komt 
tot je recht in relatie tot anderen. Daarom moeten we de zondag koesteren als rustpunt en 
sociale ontmoetingsdag. 

 

5.2 Gezonde agrarische sector 
De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische 
sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven 
naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats 
is voor de boer, de inwoner en de toerist. We hechten waarde aan de eigenheid van kleine 
kernen. 

Boeren zijn ook vaak de beheerders van het mooie en afwisselende landschap waarin onze 
dorpen liggen. Het is nodig dat agrarische bedrijven ook de komende jaren volop ruimte 
krijgen. 

Koeien in de wei 
Wij zien allemaal graag koeien en schapen in de wei. Dat kunnen wij op de lange termijn 
alleen maar behouden als boeren de ruimte krijgen voor een gezonde bedrijfsvoering. In 
onze regio is vooral sprake van relatief kleinschalige boerenbedrijven. Supergrote 
megastallen kennen wij niet en zijn ook niet te verwachten. 96% van het vee loopt buiten. 
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Agrarisch natuurbeheer 

Coalities tussen natuurbeheerders en de melkveehouderij blijven nodig waardoor boeren 
veel meer betrokken worden in het beheer van terreinen. Onderhoud van groen en bermen 
in het landelijk gebied wordt bij voorkeur uitgevoerd door lokale agrarische bedrijven. 

Moderne agrarische bedrijven 

Boerenbedrijven moeten niet op slot worden gezet. Binnen het bestemmingsplan moet 
ruimte zijn voor uitbreiding door de agrarische bouwvlakken te vergroten. Bijvoorbeeld voor 
de bouw van grotere, diervriendelijke stallen. Een kwalitatieve inpassing in het landschap 
van deze stallen is wel een vereiste.  

Om te voldoen aan Natura 2000 zijn grote investeringen noodzakelijk. Deze zijn alleen 
rendabel bij uitbreiding en verbreding van de activiteiten, zoals zorgboerderijen, bed & 
breakfast, kinderopvang, zonnepanelen, agrarisch natuurbeheer en dergelijke. Het CDA is 
terughoudend bij de teruggave van landbouwgronden aan de natuur. 

Functieverandering 

Jaarlijks stopt zo'n 3% van de agrarische bedrijven. Er komt dan vaak een groot pand leeg te 
staan. We zijn in die gevallen voorstander van een nieuwe bestemming. Door bijvoorbeeld 
gezinshuizen voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren mogelijk te maken. Of door de 
ruimte te geven aan een zorgboerderij of een andere vorm van eigentijds ondernemerschap. 

Hobbyboeren 

Voor hobbyboeren in het buitengebied wordt flexibeler omgegaan met de regels in het 
bestemmingsplan voor schuilgelegenheden en agrarisch medegebruik. 

Hondenbeleid 

Bij hondenbeleid gaat het vooral om het gedrag van de baasjes. Zij dienen hondenpoep op 
te ruimen en hun hond weg te houden van kinderspeelplaatsen. De gemeente plaatst en 
onderhoudt op strategische plekken afvalbakken voor het deponeren van hondenpoep. Voor 
de honden zelf zijn voldoende uitrengebieden aanwezig.  

Groene schoolpleinen 

Spelen op stoeptegels, of ze nu van rubber zijn of niet, is lang niet zo leuk en leerzaam als in 
een tuin op het plein. Het cliché dat kinderen vaak niet weten waar ons voedsel vandaan 
komt, gaat helaas maar al te vaak op. Daarmee komen kinderen op afstand te staan van 
natuur en landbouw. Een groen schoolplein waar ook groenten kunnen worden verbouwd, 
kan helpen dat tij te keren. Het CDA wil in overleg met de scholen kijken hoe we 
schoolpleinen groener kunnen maken. Op bezoek bij de boer, als onderdeel van het 
lesprogramma, is ook een goede manier om kinderen kennis te laten maken met dat deel 
van de voedselvoorziening en natuur. 
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5.3 Nieuwe groene energie 
Niet alleen gebruiken maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, energie, 
voedsel en afval hebben een waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten we het anders 
gaan doen. Wij streven naar een duurzame, gezonde economie met een balans tussen 
mens, milieu en economie. Wat niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. 

We stellen ambitieuze en haalbare milieudoelen. We betrekken lokale bedrijven en vooral 
ook de inwoners bij de overgang naar een duurzaam ingerichte gemeente. Om 
duurzaamheid niet slechts een project van de overheid te laten zijn, kiezen we als 
christendemocraten voor spontane projecten op de schaal van de wijk.  

De gemeente stimuleert en ondersteunt waar nodig gezamenlijke initiatieven in buurten en 
dorpen, van verenigingen en ondernemers. 

Zelf energie opwekken 

Geef inwoners en ondernemers die zelf energie opwekken de ruimte. Stimuleer het gebruik 
van zonnepanelen, ook als collectieve voorziening op scholen, sporthallen, stallen e.d. 
Neem barrières weg bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven. 
Maak gezamenlijke afspraken over te leveren prestaties. 

Openbare verlichting 
Onderzoek of alle openbare verlichting versneld voorzien kan worden van LED-lampen. 
Betrek bij het onderzoek niet alleen investeringen en terugverdientijd, maar ook de 
milieuwinst. Onderzoek daarnaast of het aantal lichtmasten verminderd kan worden zonder 
de veiligheid in gevaar te brengen en inventariseer welke verlichting op bepaalde uren niet 
hoeft te branden.  

Verduurzamen van verkeer 

Het verkeer kan verduurzaamd worden door meer laadpalen voor elektrische fietsen en 
auto’s in de openbare ruimte te plaatsen. 

Stimuleer daarnaast het gebruik van de fiets en houdt bij herinrichting van wegen rekening 
met comfortabele en veilige fietsroutes.  

Zwerfafval terugdringen 

Ondergrondse afvalbakken maken de leefomgeving schoner en netter. Ze voorkomen 
zwerfafval. Daarnaast kan de gemeente de inzameling van zwerfafval aanmoedigen door 
vrijwilligers te faciliteren, bijvoorbeeld door materiaal voor de inzameling gratis ter 
beschikking te stellen. 
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5.4 Wel in geld uit te drukken 
Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts 
een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake 
van belastinggeld, opgebracht door de inwoners en ondernemers van de gemeente. We 
hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die 
voorhanden zijn. Nog veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen. 

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, 
transparantie en gematigde lokale lasten. 

Sparen en weerstandsvermogen 

De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze 
dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen 
dus ook voor voldoende weerstandsvermogen.  

Transparantie 

Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, 
bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. 
Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de 
site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie 
ontvangen en de taken of diensten die ze daarvoor uitvoeren. 
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1	   Theo	  Reijn	   Kortenhoef	   21	   Rob	  Vermeulen	   Ankeveen	  
2	   Jan	  Verbruggen	   's-‐Graveland	   22	   Henk	  Stuijver	   Nederhorst	  den	  Berg	  
3	   Betske	  van	  Henten	   Loosdrecht	   23	   Wil	  van	  Erp	   Kortenhoef	  
4	   Eric	  Torsing	   Ankeveen	   24	   Rianne	  van	  Henten	   Loosdrecht	  
5	   Jan	  Willem	  Nienhuis	   Kortenhoef	   25	   Cees	  Schalkers	   Kortenhoef	  
6	   Cees	  Gieskens	   's-‐Graveland	   26	   Alexandra	  van	  der	  Wier	   Kortenhoef	  
7	   Herman	  Veldhuisen	   Nederhorst	  den	  Berg	   27	   Wim	  Voeten	   Kortenhoef	  
8	   Rosalie	  van	  Rijn	   Kortenhoef	   28	   Freek	  Visser	   Kortenhoef	  
9	   Dik	  van	  Enk	   Loosdrecht	   29	   Rob	  Enserinck	   Loosdrecht	  

10	   Bert	  Nagel	   Nederhorst	  den	  Berg	   30	   Remco	  Boshuizen	   Nederhorst	  den	  Berg	  
11	   Erik	  Korpershoek	   Ankeveen	   31	   Ineke	  van	  der	  Storm	   Kortenhoef	  
12	   Jan	  Aalberts	   Loosdrecht	   32	   Janneke	  van	  Corteveen	   Ankeveen	  
13	   Annemieke	  van	  Weeghel	   Kortenhoef	   33	   Douwe	  van	  Essen	   Kortenhoef	  
14	   Gé	  Leurs	   Nederhorst	  den	  Berg	   34	   Nel	  Hageman	   Nederhorst	  den	  Berg	  
15	   Ron	  Wever	   Kortenhoef	   35	   Hetty	  Kastelein	   Loosdrecht	  
16	   Peter	  Heeren	   Nederhorst	  den	  Berg	   36	   Cees	  van	  Driel	   Loosdrecht	  
17	   Willem	  Troost	   Kortenhoef	   37	   Thera	  Krijnen	   Kortenhoef	  
18	   Dik	  Mur	   Loosdrecht	   38	   Aad	  Dijs	   Nederhorst	  den	  Berg	  
19	   Tjebbel	  Maris	   Kortenhoef	   39	   Tijmen	  Hennipman	   Loosdrecht	  
20	   Esther	  Luijer	   Kortenhoef	   40	   Niek	  Steenvoorden	   Kortenhoef	  
 

 

    

    

Onze kandidaten 

De samenleving, niet de overheid 
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