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CDA Culemborg – dé partij voor vrijwilligers
Het CDA Culemborg wil samen met de
Culemborgse inwoners, organisaties en
bedrijven bouwen aan een beter Culemborg. Uit het contact met onze stadsgenoten hebben wij gemerkt dat zij een
andere houding van de gemeentepolitiek
verwachten. Zij verwachten van de raad
dat deze veel meer faciliteert in plaats van
bovenaf regisseert. Of zoals iemand pas
tijdens de gehouden CDA50 treffend wist
te verwoorden: “De kracht van de samenleving zit niet langer in het stadhuis.” Een
meer positieve grondhouding naar die
samenleving is volgens ons dan ook op
zijn plaats. Uit onze keuzes voor een zorgzame(1), ondernemende (2) en duurzame
(3) stad blijkt dat de inzet van vrijwilligers
daarbij van onschatbare waarde is.

“Actieve betrokkenheid
bij de stad mag meer
gewaardeerd worden”
Zorgzaam
Het CDA kiest voor een sterke zorgzame
stad waarin iedereen meetelt. Mensen
staan centraal en niemand staat er alleen
voor. Een sterke zorgzame stad is bestand
tegen grote veranderingen van deze tijd.
Dat vraagt om een sterk wij-gevoel en
de overtuiging dat wij met elkaar de klus
kunnen klaren. In die stad voelen inwoners zich thuis, veilig en niet overgeleverd
aan de bureaucratie van de overheid.
Veiligheid is een basisbehoefte. Het debat
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gekeken dan de dag van vandaag en dan
wonen en werken alleen. Duurzaamheid
wordt nu nog vaak te eenzijdig opgepakt.
Het klimaat is meer dan een gesprek over
windmolens, het gaat ook over een vitaal
en aantrekkelijk leefklimaat naar de toekomst toe. Het CDA-Culemborg zet zich
in voor een toekomstbestendige stad met
behoud van waarden en tradities en met
een breed aanbod van voorzieningen op
het gebied van sport, onderwijs, cultuur,
recreatie en welzijn.
Inwoners geven input mee tijdens 1e Culemborgse editie “CDA 50”
(Rijk Versluijs Fotografie)
over de zorg gaat voor het CDA (nu nog)
te vaak over geld en regels en te weinig
over de verbondenheid tussen mensen en
organisaties. Aan de zorg voor elkaar en
de inzet van vrijwilligers zit echter ook een
duidelijke grens. Een basis die wordt overbelast is voor ons onacceptabel. Het CDA
vindt dat professionele zorg en ondersteuning er moet zijn als dit nodig is.
Ondernemend
Het CDA kiest voor een ondernemende
stad waarin iedereen actief mee kan doen.
In die keuze krijgen inwoners en organisaties invloed op hun leefomgeving en ruimte
om eigen initiatieven te ontplooien. Culemborg maken wij samen. Wij vinden dat
de overheid minder in de weg moet lopen.
Willen wij de slagkracht van deze verenigingen en organisaties vergroten dan zou
er op sommige fronten minder bemoeienis,

vergunningen en procedures, en meer ondersteuning mogen zijn. Bijvoorbeeld door
het bevorderen van deskundigheid, de vrijstelling van OZB op verenigingsgebouwen
of het inzetten van een energieadviseur die
meedenkt over duurzaamheidsinvesteringen. Het CDA Culemborg diende eerder
een motie in welke op lokaal niveau heeft
geleid tot het initiatievenloket, zie:
www.ikhebeenideevoorculemborg.nl

“Aan de zorg voor
elkaar en de inzet van
vrijwilligers zit een
duidelijke grens”
Duurzaam
Het CDA Culemborg kiest voor een duurzame, schone stad waarin verder wordt

Mooie woorden, maar wat hebben we
hier in Culemborg aan? Voor ons als CDAers vormen ze de basis voor onze keuzes
in de gemeenteraad. Heeft u ideeën over
de manier(en) waarop de gemeente ruim
baan kan geven aan de vele vrijwilligers die
binnen Culemborg actief zijn? Het CDA
Culemborg komt graag met u in contact.
Contact:
Fractievoorzitter Nicolien de Geus
&NBJMOJDPMJFOEC!IPUNBJMDPN
Telefoon: 06-42756701
Website: www.cdaculemborg.nl

