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Verkiezingsprogramma 2006 - 2010
CDA-Wijdemeren

“Voor een levende gemeente”

Het CDA
Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de
gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, het gezin, de
school, de wijk, het bedrijf, de vereniging: dat is het ware draagvlak van de gemeente.

Inspiratiebron
Het CDA is een brede volkspartij, geïnspireerd door de boodschap van het evangelie en
geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het plaats aan veel verschillende
mensen, ongeacht geloof of levensbeschouwelijke overtuiging. Het gaat daarbij steeds om
mensen. Menselijk geluk, waardigheid, veiligheid, zorg voor elkaar, respect, gemeen-
schapszin; dat zijn de constanten.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het ondersteunen en beschermen van de lokale
gemeenschap als geheel en gemeenschappen van mensen zoals het gezin, de school, de
kerk en tal van organisaties, maar ook de straat, de buurt en de wijk of het dorp.

Dat vraagt… verantwoordelijke burgers
Ieder mens telt, daarom solidariteit als tegenhanger van het hedendaagse individualisme.
Daarvoor zijn menselijke waarden nodig: persoonlijke integriteit en waardigheid, respect,
geluk, zorg voor en trouw aan elkaar, veiligheid en geborgenheid. Deze waarden staan
voorop.

Dat vraagt… een betrouwbaar gemeentebestuur én betrokken politici
Voor het CDA zijn de volgende kenmerken voor gemeentebestuurders van belang:

o  zij moeten in de eerste plaats integer zijn bij het behartigen van publieke belangen,
dat wil zeggen dat zij zich houden aan bepaalde deugden: zoals rechtschapenheid,
eerlijkheid en onomkoopbaarheid.

o daarnaast brengt het vervullen van een openbare functie met zich mee dat men in het
openbaar verantwoording aflegt voor de keuzes die men maakt. Politici en bestuur-
ders kunnen worden aangesproken op de keuzes en op hun eigen gedrag of voor
handelingen van degenen die onder het bereik van de politieke verantwoordelijkheid
vallen (ambtenaren).

o  een derde eis is betrouwbaarheid. Dat is de mate waarin het politieke handelen
vertrouwen en geloofwaardigheid opwekt. Daaronder vallen ook begrippen als
voorspelbaarheid van het overheidsoptreden, het nakomen van beloften en
afspraken, consistentie en rechtszekerheid.

o  een vierde eis is dat CDA-gemeentebestuurders inspirerend en betrokken zijn. Zij
weten zich geïnspireerd door het christen-democratische gedachtegoed en dragen
dat ook uit.
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Beleidsterreinen

De gemeente als dienstverlenende organisatie
De gemeente is er voor de burgers, niet omgekeerd. Daarom staat dienstverlening hoog in
het vaandel en wil het CDA:

o  dienstverlening vanuit het perspectief van de burger realiseren: publieke dienst-
verlening door een meer geïntegreerd aanbod - de zogenaamde één-loket-gedachte.
Uitgangspunt bij de realisatie is 'het denken en handelen van de burger'. De
gemeente moet ook streven naar één loket voor contacten met bedrijven.

o  met initiatieven komen om de dienstverlening periodiek  te meten, en waar nodig en
mogelijk verbeteringen door te voeren, en waar mogelijk de procedures zoveel
mogelijk te bekorten.

o erop toezien dat afspraken worden nagekomen.
o  handelen volgens het principe “gelijke monniken, gelijke kappen”. Dat betekent o.a.

zorgen voor adequate handhaving van vergunningen. Hierbij past geen gedoog-
cultuur.

o  Voor communicatie met de burgers gebruikmaken van de lokaal verschijnende
kranten en een goed geoutilleerde website.

Leefbaarheid en veiligheid
Veiligheid is een zaak van iedereen, niet alleen van politie en justitie. Het veiliger maken van
de leefomgeving is een taak van gemeente, politie en justitie, burgers, ouders, scholen,
buurtverenigingen, horeca en winkeliers, woningcorporaties en (sport)verenigingen.  Kern-
woorden hierbij zijn: schoon, heel en veilig. Concreet wil het CDA-Wijdemeren:

o de gemeente moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de omgeving in orde is (schoon
en heel) en dient snel op klachten te reageren.

o er zal worden bezien of de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
‘omgevingsbeleid’ kan neerleggen op wijk-, dorps- of buurtniveau.

o een goede regeling van milieu- en gebruikersvergunningen en het toezicht daarop.
o voor diegenen die zich schuldig maken aan dreigende verloedering van de openbare

ruimte, voert de gemeente een lik-op-stukbeleid. Overtreders krijgen nog een kans
om de door hen aangerichte schade te herstellen, o.a. in het kader van zogenaamde
HALT-projecten.

Gezins- en generatiebeleid
Het CDA erkent het belang van samenwerking tussen individuen (de “jongere” even goed als
de “oudere”), gezin, school, kerken en maatschappelijke organisaties, en de gemeente. De
gemeente zorgt voor een sturing van de samenwerking tussen de instellingen. Concreet wil
het CDA-Wijdemeren:

o Voldoende en veilige speelplekken voor de jeugd.
o Betaalbare woningbouw voor jongeren.
o Voor ouderen geldt: de gemeente komt naar u toe. De gemeente moet ervoor zorgen

dat bijvoorbeeld het regelen van een identiteitspas in de dorpskernen kan gebeuren.
o  Het CDA is voor extra (nieuwe) trouwlocaties in ’s-Graveland (denk b.v. aan het

Capitool of Trompenburg) en Nederhorst den Berg.
o Het CDA wil een actief jeugd- en jongerenbeleid voeren. Verenigingen (sport, muziek

e.d.) spelen voor het CDA daarbij een belangrijke rol. De gemeente gaat in gesprek
met de verenigingen om meer jongeren met sport in aanraking te laten komen.

Onderwijs
Het CDA hecht aan het bijzonder onderwijs en hecht ook grote waarde aan de betrokkenheid
van ouders bij de school. In Wijdemeren is het onderwijs over het algemeen goed geregeld.
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Toch blijven er wensen, enerzijds voor het behoud van het goede en anderzijds voor de
verbetering van de huidige praktijk, waarbij overigens aangetekend moet worden dat de
invloed van de gemeente beperkt is. Concreet wil het CDA-Wijdemeren:

o een goede huisvesting en goed onderhoud van schoolgebouwen.
o een goede verkeersveiligheid rond scholen.

Verenigingsleven, cultuur en sport
Het CDA beschouwt van oudsher het maatschappelijk middenveld, zoals sport- en culturele
verenigingen en levensbeschouwelijke organisaties, als het cement van de samenleving.
Daarom wil het CDA-Wijdemeren:

o  het gericht ondersteunen van het verenigingsleven. Het subsidiebeleid zal daar zo-
veel mogelijk op afgesteld dienen te zijn.

o een vereenvoudiging van  het vergunningenstelsel  bij aanvragen van festiviteiten  en
activiteiten.

o  sportvoorzieningen instandhouden en stimuleren, waarbij met name een accommo-
datieplan ontwikkeld wordt.

o  culturele voorzieningen instandhouden, waaronder bibliotheekvoorzieningen in de
kernen.

Maatschappelijk en economisch verantwoord ondernemen
Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij de economische bloei van een gemeente,
maar dan wel in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen in harmonie met
ruimte en milieu. Daarom moet de gemeente oog en oor hebben voor ondernemers en met
ondernemers willen werken aan vernieuwingen en verbeteringen.
De ontwikkeling van bedrijventerreinen kan een belangrijke stimulans zijn voor de regionale
economische ontwikkeling. Juist om te komen tot samenhangende en toonaangevende be-
drijventerreinen is samenwerking en afstemming binnen een regio van groot belang.
Daarom wil het CDA:

o  behoud en/of activeren van de aanwezige bedrijvigheid door herstructurering van de
aanwezige bedrijventerreinen en zo mogelijk samenvoegen bedrijfsterreinen De
Boomgaard en De Slenk.

o  samenwerking en samenspraak met de ondernemersverenigingen in Wijdemeren,
o.a. voor het behouden en versterken van de detailhandel in Wijdemeren en het
bereikbaar en toegankelijk houden en waar nodig revitaliseren van winkelgebieden.

o  een voortvarend beleid met betrekking tot de realisatie van het dorpscentrum Oud-
Loosdrecht.

o  verruiming van gebruiksmogelijkheden voor de vrijkomende agrarische gebouwen in
het kader van de herstructurering landelijk gebied.

Sociaal beleid
Uit zowel het NIBUD als gesprekken met de mantelzorg blijkt dat er veel mensen zijn die er
moeite mee hebben om financieel rond te komen. Er zijn ook veel mensen die geen gebruik
maken van de mogelijkheden die er zijn. Schaamte, drempelvrees en de onbekendheid van
mensen met de wettelijke mogelijkheden zijn daarvan de oorzaak. De gemeente moet ervoor
zorgen dat de drempel zo laag mogelijk is.

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken
zijn speciale voorzieningen nodig. Bij het verstrekken van voorzieningen is de hulpvraag van
ouderen het uitgangspunt. Zorg op maat is noodzakelijk in dorpen en kernen op het
platteland. Investeren in voorzieningen betekent investeren in leefbaarheid, sociale
samenhang en gemeenschapszin. Hier ligt een belangrijke opgave voor provincies,
gemeenten en zorgaanbieders.
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Het CDA vindt ook dat bij gezinnen met kinderen door de gemeente een extra inspanning
moet worden verricht bij het bemiddelen van de ouder(s) naar werk. Het CDA erkent daarbij
dat het verzorgen en opvoeden van kinderen een belangrijke taak is, die de mogelijkheden
tot sollicitatie beperken. De Wet Werk en Bijstand biedt de mogelijkheid deze groep te
helpen.

Het CDA wil daarom het volgende:
o  in iedere kern van een zekere omvang een gemeenschapsruimte waarin diverse

activiteiten plaats kunnen vinden. Naast de ontmoetingsfunctie zijn er andere
gebruiksfuncties mogelijk, o.a. zorgvoorzieningen zoals huisarts, fysiotherapie,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, wijkverpleegkundige, maar ook politiespreekuur,
bewegingslessen, bibliotheekpunt enzovoort.

o Het CDA kiest voor een ruimhartig gemeentelijk armoedebeleid dat activerend is voor
wie nog kan werken, toereikend is voor wie dat niet meer kan en dat ook op langere
termijn houdbaar is.

o  De gemeente maakt het mogelijk in samenwerking met de mantelzorg, kerken,
zorginstellingen en/of scholen informatie over armoede op een niet ambtelijke wijze te
verwerken, en hulp te bieden waar dat echt nodig is.

o  Alleenstaande ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar kunnen geheel of
gedeeltelijk worden vrijgesteld van sollicitatieplicht, voorzover dit niet botst met de
landelijke regelgeving.

o  Het CDA zet zich in voor de compensatie van kosten als gevolg van chronische
ziekte of handicap voor mensen met een minimuminkomen. Dit kan, al dan niet in
een periodieke regeling, in de vorm van individuele bijzondere bijstand. De gemeente
dient hiervoor, binnen de kaders van de wet,  categoriaal beleid te ontwikkelen.

o  Ouderen met uitsluitend een AOW-uitkering en ouderen met een AOW-uitkering
aangevuld met een klein pensioen, komen in aanmerking voor aanvullende financiële
steun van de gemeente. De gemeente dient hiervoor binnen de kaders van de wet
categoriaal beleid te ontwikkelen.

o  Het CDA zet zich blijvend in voor kwijtschelding van de OZB (gebruikersdeel) en de
afvalstoffenheffing voor mensen met een minimuminkomen.

De omgeving
De overheid dient te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de schaarse ruimte in
Wijdemeren, en zij moet zorgen voor een goed onderhoud van de publieke ruimte. Daarom
wil het CDA:

o Zorgen voor goed onderhoud; regelmatig wordt een wijk- of buurtschouw gehouden.
o  In een gemeente dient voldoende ruimte te zijn voor groenvoorzieningen. Dit groen

moet goed onderhouden worden.
o Er wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van kinderen, ouderen en

gehandicapten.
o  Bestemmingsplannen moeten geactualiseerd worden en mogen niet ouder dan 10

jaar zijn. Slechts in bijzondere gevallen moet de gemeente artikel 19, lid 1 toepassen.
o  Het CDA ondersteunt het streven naar helderheid in bouwregels, en een vlotte af-

handeling van bouwaanvragen.
o  Daarnaast kiest de gemeente een aantal speerpunten, in elke dorpskern minstens

één, die extra aandacht krijgen in de vormgeving van de publieke ruimte. Ook kunst
in de openbare ruimte verdient daarbij een plaats.

Vitaal platteland
Het platteland is sterk veranderd, van karakter, van functies, van aanzien. De voornaamste
oorzaak is dat de agrarische sector sterk is ingekrompen. De land- en tuinbouw is nog altijd
van grote invloed op het grondgebruik en beeldbepalend voor een groot deel van het
landschap, maar niet meer de economische drager in veel landelijke regio’s. De inzet is een
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vitaal platteland in stand te houden, om te leven, werken en genieten. Het CDA beschouwt
de boeren als de beste beheerders van het landschap. Daarom wil het CDA:

o  verruiming van de bestemmingsmogelijkheden voor vrijkomende agrarische ge-
bouwen, mits de bestemming en de activiteiten duurzaam zijn en passen bij het
karakter van de omgeving.

o uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van boerenbedrijven. Dat geldt ook voor de
verkoop van producten van de boerderij.

o  goede kansen voor boeren en plattelandsondernemers met initiatieven zoals een
zorgboerderij, kinderopvang op de boerderij, een boerencamping, educatiebedrijven
en groene diensten.

o  andere woonvormen in vrijkomende gebouwen en stallen mogelijk maken en woon-
ruimte creëren door woningsplitsing. De ruimere mogelijkheden die nu in de Nota
Ruimte en de provinciale streekplannen wordt geboden wil het CDA graag inzetten.

o het instandhouden van voorzieningen o.a. van zorgcentra voor ouderen in de kernen.

Toerisme
Door de toenemende welvaart stijgt de vraag naar toeristische activiteiten. Toerisme is o.a.
geschikt om een bijdrage te leveren aan een ecologisch verantwoorde economische ont-
wikkeling.  Daarom wil het CDA:

o uitgaan van de gedachte dat natuur er niet alleen is om te behouden maar ook om er
van te genieten.

o  bestaande toeristische mogelijkheden en dagrecreatie handhaven en waar mogelijk
uitbreiden, o.a. in de kern Oud-Loosdrecht.

o  op specifieke plaatsen in de dorpskernen het gebruik van wifi hotspots (draadloos
netwerk) stimuleren.

o  een duidelijk aanspreekpunt ter bevordering van de coördinatie en begeleiding  van
evenementen,  recreatie  en toerisme.

Wonen en leven

Het CDA acht het van bijzonder belang dat Wijdemeren leefbaar blijft. Gelukkig wonen wij in
dorpen waar dat voor het belangrijkste deel goed is geregeld.  Ook in de toekomst wil het
CDA:

o Behoud van het  landelijk karakter.
o  Voldoende algemene voorzieningen in de dorpskernen, zoals sportaccommodaties

(sporthallen, -terreinen), en een goed onderkomen voor de verenigingen.
o  Verruiming van het woningbestand. Nadenken over de toekomst, zoals het bouwen

voor jongeren en meer nadenken over het levensbestendig wonen.
o  Woningbouw op de sportvelden van Nederhorst den Berg, Ter Sype, Venenburg,

Arnold Voetlaan en Zuidsingel fase 8.
o  Binnen onze dorpskernen zal het veelvuldig voorkomen dat er “inbrei-locaties”

gezocht moeten worden. Voor het CDA staat voorop dat die plannen passen in het
dorpskarakter van onze kernen. Het CDA wil zich in de komende periode inzetten
voor sociale en betaalbare woningbouw en voor betaalbare jongerenhuisvesting.
Daarom zal een actief grondbeleid noodzakelijk zijn. Het CDA is voor het instellen
van het Grondbedrijf met als doel gronden voor woningbouw te werven en zelf te
exploiteren.

o  Het instellen van een belbus kan de onderlinge bereikbaarheid van de dorpskernen
versterken, vooral voor die groepen in de samenleving die afhankelijk zijn van open-
baar vervoer.

o  Het CDA is tegenstander van het geheel onder-waterzetten van de Horstermeer-
polder.

o  De hinder voor de aanwonenenden van de grote verkeersaders in onze gemeente,
zoals het Noordereinde en het Zuidereinde  in de kern ’s-Graveland, dient waar
mogelijk beperkt te worden.
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o  Bij grote stedebouwkundige projecten is het CDA voorstander van de interactieve
communicatie met belanghebbenden c.q. omwonenden.

o  Het CDA wil dat het Dorpscentrum Loosdrecht voortvarend wordt opgepakt en uit-
gevoerd, met een breed draagvlak van omwonenden en ondernemers.

o  Uitbreiding van mogelijkheden van dagrecreatie en kwaliteitsverbetering van water-
sport en recreatievoorzieningen.

o Het CDA wil geen betaald parkeren in Wijdemeren.
o  Binnen onze bestemmingsplannen landelijke gebied dient ook aan een agrariër de

mogelijkheid gegeven te worden om binnen dit gebied een rendabele en
economische bedrijfsvoering te exploiteren.

Milieu, water, verkeer en vervoer
Het CDA wil dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van milieuzorg.
Maar het CDA is ook van mening dat de overheid met haar vele regels op milieugebied af en
toe wat doorgeschoten is, en zal daarom bestaande en nieuwe regels kritisch toetsen op
zinvolheid en haalbaarheid. Voor doeltreffend milieubeleid is draagvlak onder de bevolking
noodzakelijk. Op sommige terreinen verdient het de voorkeur om burgers, bedrijven en
instellingen zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor de zorg voor het milieu.
Het CDA is van mening dat de gemeente in samenwerking met het betrokken waterschap en
eventueel de provincie en private partijen moet zoeken naar oplossingen voor problemen op
het gebied van waterberging.

Het CDA wil:
o ervoor zorgen dat regels ook duidelijk zijn voor de samenleving.
o  ruimte scheppen, waarbinnen burgers en bedrijven de eigen verantwoordelijkheid

kunnen beleven en invullen.
o de milieuvergunningen handhaven en actueel houden.
o  Voorts is het CDA van mening dat voor het onderhoud van de plassen baggeren

noodzakelijk is.

Verkeer en vervoer
Het mobiliteitsvraagstuk overstijgt het niveau van de gemeente. Het is een probleem waar
alleen in samenwerking met andere gemeenten, de provincie en/of het Rijk een antwoord op
gevonden kan worden.  Concreet wil het CDA:

o een sluitend en veilig systeem van fiets- en voetpaden.
o  nieuwe vormen van openbaar vervoer, oftewel ‘vervoer op maat’, stimuleren. De

regiotaxi bijvoorbeeld biedt openbaar vervoer van ‘deur tot deur’ (collectief
vraagafhankelijk vervoer) en is tevens te benutten voor vervoer van gehandicapten.

o  Bij nieuwbouw en reconstructie dient de gemeente zoveel mogelijk rekening te
houden met de behoefte aan parkeerruimte voor auto’s (én fietsen) en met de infra-
structuur.

o  In de verblijfsgebieden worden maatregelen genomen om de veiligheid en
leefbaarheid te vergroten door de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Op de
ontsluitingswegen is er prioriteit voor het autoverkeer, met gescheiden alternatieven
voor het langzame en kwetsbare verkeer.

Financiën
Om de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden, dient de gemeente doelmatig te
werken en daarop regelmatig te worden doorgelicht t.a.v. organisatiestructuur, efficiënte
inzet van menskracht en middelen e.d. Het CDA wil daarom:

o een behoedzaam financieel beleid met een sluitende begroting.
o  de huidige belastingentarieven mogen alleen met het inflatiepercentage verhoogd

worden, mede omdat in de afgelopen periode de kosten voor de burgers fors ge-
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stegen zijn. Alleen in hoogst bijzondere gevallen kan van dit principe afgeweken
worden.

o nu de gemeente de startfase is gepasseerd, kan het aantal fte’s van het personeels-
bestand door natuurlijk verloop verlaagd worden.

o nagaan welke gemeentelijke taken geprivatiseerd kunnen worden.
o  de subsidiebijdragen aan bovengemeentelijke instanties, zoals Versa, Sherpa,

toetsen op het evenwicht tussen het gevraagde en het verstrekte.
o een goede doelmatigheids- en rechtmatigheidscontrole.
o een adequaat invorderingsbeleid.


