
1 

 

CDA Verkiezingsprogramma 2018-2022 

Goed samenleven in Berkelland 

Kenmerkend voor het CDA is dat wij niet alles 
van de overheid en de markt verwachten maar 

een samenleving willen zijn waar u, samen 
met anderen, zoveel mogelijk zelf bepaalt. 

 
Visie en missie 
 
Onze visie is dat wij alleen iets bereiken als er samenhang is tussen Samenleven (omzien naar elkaar), 
Ondernemen (kansen benutten) en Zingeving (wij doen het ergens voor). Deze zijn voor iedereen 
bijzonder en belangrijk, we hebben elkaar nodig en houden elkaar in evenwicht. Wij staan voor dit 
evenwicht, bewust door het midden. 
 
De oplossingen die genoemd worden in ons programma behoeven (nog) niet in beton gegoten te 
zijn. Het CDA wil door middel van de dialoog tussen overheid, inwoners, bedrijven en andere 
maatschappelijke organisaties werken aan oplossingen. 
 
Het CDA heeft sinds de vorming van Berkelland haar verantwoordelijkheid genomen door actief deel 
te nemen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Wij zijn bereid om in de periode 2018-
2022 opnieuw verantwoordelijkheid te nemen voor het besturen van onze mooie en fijne gemeente 
Berkelland waar het goed (samen)leven is. Vanuit het uitgangspunt dat de samenleving en het belang 
van de inwoners voorop staat en niet de overheid. 
 

Berkelland maken we samen, onze tien doelen  

1. Goed (samen) leven in Berkelland 
 

▪ Ons “samenlevingsideaal” is verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en uitgaan van de 
kracht van noaberschap.  

▪ Wij vormen samen een gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en winkelen is.  
▪ De gemeente en de regio zich tot het uiterste inspannen om de lokale en regionale 

arbeidsmarkt bloeiend te houden. 
▪ ‘Nee’ durven zeggen tegen het onfatsoen, de mateloosheid en het doorgeschoten 

individualisme. 
▪ Veiligheid is een basisbehoefte, inwoners moeten zich thuis en geborgen voelen. Wij zijn 

voor een(1)wijkagent op 5000 inwoners die 85% van de diensttijd werkzaam zijn in de wijk. 
▪ Het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden, bermen en groen moet beter en in niveau 

omhoog. 
▪ Investeringen in zorg, cultuur en sport, onderwijs en economie voor onze inwoners, 

evenredig verdeeld. 
▪ Menselijke contacten en betekenisvolle activiteiten kunnen eenzaamheid verkleinen. Wij 

stellen extra gelden beschikbaar om samen met de inwoners en organisaties eenzame 
mensen uit hun isolement te halen.  
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2. Goed wonen gericht op krachtenbundeling die inwoners trekt en behoudt 

▪ De goede woning op de goede plaats toevoegen en de bestaande woningvoorraad 
aanpassen aan de huidige wensen en de toekomstige behoefte. Aandacht voor de specifieke 
vragen vanuit jongeren en senioren.  

▪ Kansen benutten van een aantrekkende woningmarkt, de nieuwe N-18, een positief 
vestigingsklimaat voor bedrijven, de combinatie thuiswerken en wonen, de ruimte en 
woongenot en meer veiligheid. Het algehele welzijn van mensen is breder dan alleen 
economische voorspoed. 

▪ Voorkomen moet worden dat Berkellanders vertrekken naar elders, voortzetten van de 
regietafel wonen en zorg. Vanuit optimisme en positivisme: het is lastig om te voorspellen 
waar de kinderen van nu en mensen die nog geboren worden over een aantal jaren willen 
wonen.  

▪ Zorgen voor glasvezelverbinding en mobiele bereikbaarheid voor alle inwoners van 
Berkelland. 

▪ Wonen is een belangrijk thema dat vraagt om een visie met durf en dynamiek, gericht op 
krachtenbundeling en samenwerken die inwoners trekt en behoudt. Voor planvorming en de 
uitwerking van vraag en aanbod in combinatie met duurzaamheid en bijzondere bijstand 
stellen wij projectmatig middelen ter beschikking.  

▪ Wij willen een sloopfonds om bij te dragen – naast  overbodige bedrijfsgebouwen – aan het 
verwijderen van  verkeerde woningen en zo nieuwe te kunnen bouwen.  
 

3. Economie en werkgelegenheid versterken door toekomstbestendig ondernemen 

▪ Er is veel ambitie in Berkelland om de economie verder te ontwikkelen. Het CDA wil dat de 
gemeente Berkelland de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Gelderland wordt. 

▪ Werkgelegenheid draagt bij aan de leefbaarheid in al haar facetten zoals aan sport, 
evenementen, cultuur en verkoopbaarheid van woningen. 

▪ Vertrouwen in en meer mogelijkheden voor de inwoners en ondernemers door een 
maximale beperking van bureaucratie en zorgen voor duidelijke regels. Natuurlijk mag de 
veiligheid nimmer uit het oog worden verloren. 

▪ Snel internet is de sleutel voor de economie van vandaag en morgen. 
▪ WIFI zones in de winkelcentra van de 4 grote kernen ten behoeve van winkelen en toerisme. 
▪ Wij staan achter onze (boeren) familiegezinsbedrijven, zij vormen een belangrijke 

economische sector voor onze gemeente. Zij zorgen voor werkgelegenheid, gezond en veilig 
voedsel, biodiversiteit en dat ons platteland groen, mooi en leefbaar blijft. Als de gemeente 
eigen beleid maakt, dan moet dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven 
niet beperken. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dient zo snel mogelijk te worden 
vastgesteld. 

▪ Berkelland stopt niet bij de grens. Wij willen volop inzetten op de “de kracht van Oost” om 
onze lokale economie te versterken als tegenhanger van de Randstad. 
 

4. Iedereen doet mee in de Berkellandse samenleving 

▪ Omzien naar elkaar zorgt voor een inclusieve samenleving waarin plaats is voor alle 
generaties. Niemand staat er alleen voor. 

▪ Armoede bestrijding is een belangrijke taak van de gemeente. Door een goede sociale 
agenda en minimabeleid kunnen onze inwoners gebruik maken van een vangnet als het even 
tegenzit.  

▪ Kinderen van ouders die minder te besteden hebben, moeten dezelfde kansen hebben. Als 
inkomensondersteuning in Natura komt er een  “Meedoen arrangement” voor degene die 
het financieel minder hebben en het niet redden. 
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▪ Uitbreiding van de inzet van agrarische coaches als ondersteuning bij complexe zaken en 
persoonlijke begeleiding en dit project ook inzetten bij rundvee- en MKB bedrijven. 

 

5. De aarde op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen 

▪ Voortvarend werken aan duurzaamheid en een eerlijke economie die de toekomst versterkt 
in plaats van belast. 

▪ Wij ondersteunen initiatieven van inwoners en bedrijven om de ambitie in 2030 
energieneutraal (klimaatstrategie, emissiereductie) te zijn te realiseren. Bewustwording is 
belangrijk.  

▪ Wij nemen afstand van de wegwerpcultuur waarin mensen, de natuur en natuurlijke 
hulpbronnen na gebruik worden afgedankt en van de jachtige 24-uurseconomie, waarin alles 
draait om kopen en consumeren. 

▪ Opruimen van asbesthoudende daken en als gemeente niet afwachten maar zelf projecten 
initiëren met betrokken partijen (eigenaren, saneerders, provincie) om asbestdaken te 
vervangen of te slopen. Het CDA wil hiervoor projectmatig voor de periode 2018-2022 
middelen beschikbaar stellen. 

 

6. Vraag van de inwoners staat centraal in de zorg  

▪ Iedereen moet op goede zorg en ondersteuning kunnen rekenen. 
▪ De mens staat centraal en niet de ziekte. De VoorMeKaar teams zijn aanspreekpunt voor alle 

vragen op het gebied van inzet van hulp als het zelf niet meer lukt. 
▪ De zorg is niet gratis. Kosten moeten doorzichtig zijn en de eigen bijdrage uitlegbaar. 
▪ Informatievoorziening moet duidelijk en toegankelijk zijn, naast digitale beschikbaarheid ook 

papieren versies. 
▪ Ondersteuning en toerusting voor (jonge) mantelzorgers. 
▪ Eenzaamheid en dementie hebben onze specifieke aandacht. 
▪ Aandacht voor de mensen die met hart en ziel werken voor de gezondheidzorg van de 

medemens, betaald of als vrijwilliger.  
 

7. Berkelland maken wij samen 
 

▪ Koesteren van het verenigingsleven als ons grootste netwerk in Berkelland. Zij verbinden 
onze samenleving en zorgenvoor een goede gezondheid en leefstijl. 

▪ Dorpsfeesten, optochten en tradities zijn belangrijk voor de saamhorigheid.  
▪ Wij zorgen dat dorpshuizen hun spilfunctie blijven behouden.  
▪ Initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund naar realisatie in de “doe het samen 

samenleving”van Berkelland. 
▪ Wij kunnen niet zonder vrijwilligers en wij vinden dat accommodaties met een 

maatschappelijk belang en gedragen door vrijwilligersorganisaties vrijgesteld dienen te 
worden van OZB. 

▪ Ondersteuning van vrijwilligers en de jaarlijkse vrijwilligersdag. 
 

8. Richten op de kracht van de jongeren en zorgen voor goed onderwijs 

▪ Jongeren voorop: het kapitaal voor morgen. De gemeenschap voelt zich samen met ouders 
verantwoordelijk voor “onze jeugd”. 

▪ Wij gaan vragen wat ze nodig hebben met als doel: perspectief voor de jongeren. Met elkaar 
op zoek gaan en samen verantwoordelijkheid nemen voor invulling van vrije tijd, een eigen 
plek in het dorp, aanpak van overlast in buurt of wijk. Hiervoor stellen we een 
jongerenwerker (s) aan. 
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▪ Zorgen voor een goed kwalitatief aanbod en spreiding van basisscholen met een goede 
huisvesting die toekomstgericht is.  

▪ Het CDA zet zich in voor behoud van Voortgezet Onderwijs in de grote kernen met specifiek 
aandacht voor de kern Eibergen die hierop heeft ingeleverd. 
 

9. Het gaat om de Berkellandse samenleving  
 

• Het gemeentebestuur en zijn ambtenaren zijn in dienst van de inwoners. Wij zetten 
onverminderd in op een hulpvaardige en doortastende gemeentelijke organisatie.“De 
inwoner centraal” is steeds het uitgangspunt. 

• De gemeentelijke organisatie richt zich ook op het geven van ontwikkelingsruimte aan 
ondernemers die zich hier willen vestigen en mensen die hier willen gaan wonen. “Ja mits 
(gas geven) ” in plaats van “nee tenzij” (de rem erop). 

• Samenwerking met andere gemeenten in de regio is nodig om kwaliteit te leveren die we zelf 
niet in huis hebben. Dit mag niet leiden tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. 
Naast de regio Achterhoek richten wij ons ook op andere regio’s zoals Twente en de 
Stedendriehoek 

 
10.  Inwoners profiteren van de (weer) financieel gezonde gemeente  

 

• Na jaren van sober beleid zijn wij weer een financieel gezonde gemeente met een meer dan 
uitstekend (weerstands) vermogen en optimaal gevulde bestemmingsreserves. 

• CDA vindt het verstandig om zorgvuldig met onze opgebouwde reserves om te gaan. 
Voorkomen moet worden dat in de toekomst, als het onverhoopt wat minder gaat, weer 
naar bezuinigingen of (lokale) belastingverhoging wordt gegrepen. 

• Onze inwoners mogen profiteren van het opgebouwde gezonde financiële klimaat. Vanuit 
opgebouwde reserves gelden inzetten voor speciale projecten. Deze ruimte vooral inzetten 
voor goed leven en wonen in Berkelland, het verenigingsleven, tegengaan eenzaamheid en 
voor kinderen van ouders die minder te besteden hebben. 

• Dekking in de exploitatie vinden wij door jaarlijks te besparen op personeelskosten door 
kritisch te zijn op externe inhuur en voorkomen  van vermijdbare kosten door efficiency, 
daadkracht van de organisatie en meer eenvoud in regelgeving en procedures. 

"Verandering komt niet als we wachten op iemand anders of op een andere keer. Wij zijn zelf 
degenen op wie we hebben gewacht. Wij zijn zelf de verandering waarnaar we op zoek zijn." 

Barack Obama 

 


