De concept ideeën van het CDA in het kort
Ideeën voor een zorgzaam Culemborg
1. Het CDA staat voor kindvriendelijke wijken en buurten.
2. Het CDA kiest voor talentontwikkeling.
3. Het CDA zet in op een aanpak waarin iedereen mee kan doen.
Ideeën voor een ondernemend Culemborg
4. Het CDA waardeert vrijwilligerswerk en initiatief vanuit de stad.
5. Het CDA zet in op optimale randvoorwaarden voor sport en bewegen.
6. Het CDA wil de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten.
7: Het CDA kiest voor een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven.
Ideeën voor een duurzaam Culemborg
8. Het CDA pleit voor integrale aanpak energievraagstukken
9: Het CDA stimuleert het ontstaan van een regionale energiecoöperatie.
10: Het CDA wil recreatie- en natuurgebieden behouden en versterken.
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Onze ideeën voor een Zorgzame stad
Het CDA kiest voor een zorgzame stad waarin iedereen meetelt. In die samenleving staan mensen
centraal en staat niemand er alleen voor. Een zorgzame stad is bestand tegen grote veranderingen
van deze tijd. Dat vraagt om een sterk wij-gevoel en de rotsvaste overtuiging dat wij met elkaar de klus
kunnen klaren. In een sterke samenleving voelen burgers zich veilig, thuis en niet overgeleverd aan de
bureaucratie van de overheid of de grillen van de markt. Het debat 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. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de zorg aan mensen, die zelf niet mee kunnen
komen. Iedereen doet mee. CDA hanteert bij zorgverlening het principe: 1 gezin, 1 plan, 1
hulpverlener. Preventie vormt voor CDA de sleutel. De opgave voor de gemeente is om, samen met
maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en
jongeren.

Vervolg idee 3:
- Wij willen oplossingen die inwoners zelf bedenken voor betere zorg aan elkaar, o.a. door ‘right to
challenge’ blijvend ondersteunen.
- Wij pleiten ervoor om bestaande formulieren en aanvragen te vereenvoudigen.
- Wij willen een openbare ruimte waarin toegankelijkheid de norm is en verkeersituaties veilig en
overzichtelijk zijn. Hindernissen worden gesignaleerd en verholpen.
- Wij pleiten er voor dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het
ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten.
- Wij willen de lokale toegang tot jeugdhulp/ zorg verbeteren door korte lijnen tussen scholen,
wijkteam, politie en zorgaanbieders en wachtlijsten terugdringen.

Acties:
1. Het CDA staat voor kindvriendelijke wijken en buurten.
- Wij willen dat kinderen veilig kunnen spelen en opgroeien.
- Wij willen de overlast op publieke speelplaatsen en schoolpleinen terugdringen door het invoeren
van een rookverbod.
- Wij willen een gerichte aanpak van criminaliteit en verkeersonveilige situaties.
- Wij vragen bij invulling jeugdbeleid specifieke aandacht voor pleeggezinnen.

2. Het CDA kiest voor talentontwikkeling.
- Wij willen dat specifiek onderwijs voor kinderen met taal –en ontwikkelingsachterstanden breed
toegankelijk blijven.
- Wij willen dat brede school activiteiten blijvend worden georganiseerd. Elk kind verdient kansen!
- Wij willen dat sport en cultuur voor ieder kind toegankelijk is, door een jeugdsport- en/of
jeugdcultuurfonds te behouden en indien nodig financieel aan te vullen.
- Wij willen dat alle schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk
energieneutraal worden.
- Wij willen bijles voor kinderen uit minima-gezinnen financieel mogelijk maken.
- Wij willen voorzieningen om mensen te activeren en naar werk te helpen dichtbij worden
georganiseerd.

3. Het CDA zet in op een aanpak waarin iedereen mee kan doen.
- Wij blijven aandacht vragen voor laaggeletterdheid en willen samen met bibliotheek, werkgevers en
onderwijsinstellingen communicatie vanuit de gemeente, instellingen en bedrijven
breed toegankelijk maken en laaggeletterdheid aanpakken.
- Wij willen extra aandacht voor inwoners die extra ondersteuning nodig hebben i.v.m. dementie of een
ernstige psychiatrische aandoening.
- Wij willen het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk (veilig) thuis kunnen blijven wonen en
tijdig de ondersteuning krijgen die nodig is.
- Wij willen dat niet de regels en het geld, maar de mens centraal staat in de zorg. Dit door andere
budget vrij te maken om maatwerk te kunnen leveren en de ‘vroegere ’wijkverpleegkundige’ weer in
ere te herstellen.
- Wij willen aandacht en inclusief beleid voor alle doelgroepen in Culemborg. Ongeacht achtergrond,
status of seksuele geaardheid.
- Wij willen een vangnetregeling in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen in zorgkosten.
- Wij willen misbruik van zorgbudget actief opsporen en tegengaan.
- Wij willen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding ondersteunen en willen 110%uitkering voor bijstandsgerechtigden behouden.
- Wij koesteren onze schuldhulpmaatjes die zich inzetten voor mensen die moeite hebben hun
administratie op te zetten.
- Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid.
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Onze ideeën voor een ondernemende stad
Het CDA kiest voor een ondernemende stad waarin iedereen actief mee kan doen. Het CDA kiest
daarmee voor een stad waarin inwoners en organisaties invloed hebben op hun leefomgeving en
ruimte krijgen 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 best minder bemoeienis (zichtbaar in papierwerk,
vergunningen en procedures) en meer ondersteuning (bijvoorbeeld bevorderen deskundigheid) van de
gemeente mogen zijn. Het maakt het uitvoeren van taken volgens het CDA leuker en vooral ook
makkelijker.
Het CDA streeft naar een eerlijke economie. In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het
werk dat wij samen verzetten. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken
die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere
zorgtaken. Een stad als Culemborg is niets zonder krachtige ondernemers. De gemeente kan
randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door
bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

Acties:
4. Het CDA waardeert vrijwilligerswerk en initiatief vanuit de stad
- Wij willen het gastvrije en culturele karakter van de stad (nog) beter benutten.
- Wij willen een vermindering van regels en meer zeggenschap voor inwoners zelf.
- Wij willen de wet- en regelgeving op lokaal niveau kritisch onder de loep te nemen.
- Wij willen bouwen aan een stad die ruimte krijgt en waar mensen verantwoordelijkheid nemen.
- Het CDA wil het initiatievenloket behouden.
- Wij willen dat de gemeente zich inzet voor de maatschappelijke stage door dit te ondersteunen met
budget en samen met de scholen zoekt naar een zinvolle invulling van deze stage.
- Wij willen dat vergunninghouders direct in aanraking komen met onderwijsmogelijkheden en
vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt.
- Wij willen asociaal gedrag harder aan gaan pakken.
- Met een ‘Recht om uit te dagen’ (right to challenge) krijgen inwoners ook buiten Wmo en Jeugd het
recht om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening
of plan van de gemeente.

7: CDA kiest voor een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven.
- Wij willen Culemborg meer als aantrekkelijke ondernemersstad positioneren door oa werk te maken
van de Ondernemersvisie 2025.
- Wij willen dat de gemeente het initiatief neemt om ondernemers en pandeigenaren bij elkaar te
brengen en samen tot een succesvolle aanpak van winkelgebieden te komen (=retaildeal)
- Wij willen werken vanuit een integrale visie op onderwijs, opleiden en werkgelegenheid.
- Wij willen samen met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven mogelijkheden creëren voor
vrijetijdsbesteding, stages en werkgelegenheid.
- Wij willen werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en gedurende meerdere dagen per week
vrijwilligerswerk doen of mantelzorg een vrijstelling van de sollicitatieplicht bieden.
- Wij willen meer capaciteit vrijmaken voor het opsporen en vervolgen van profiteurs en fraudeurs van
gemeentelijke regelingen.
- Wij willen verruiming van gratis parkeermogelijkheden in de binnenstad.
- Wij willen ondernemers en het onderwijs betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie.
- Wij willen ruim baan bieden voor innovatieve concepten en bedrijven.
- Wij gaan ons de komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit door o.a. een verkeerscirculatieplan
om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de verschillende wijken en voorzieningen te verbeteren.
- Wij pleiten voor het inrichten van een zgn. ondernemershuis waar ook het gemeentelijk
ondernemersloket en/of werkgeversservicepunt wordt gevestigd.
-Wij zetten ons blijvend in om de Fransche school te behouden in de binnenstad
-Wij willen samen met verenigingen kijken naar de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in te zetten voor verenigingen.

5: Het CDA zet in op optimale randvoorwaarden voor sport en bewegen.
- Wij willen dat onze stad inzet op de ambitie om sportgemeente van het jaar te worden.
- Wij willen gezinnen waarvoor sport te duur is blijvend ondersteuning bieden.
- Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en ontmoeting.
- Wij pleiten voor goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes (gezond en duurzaam).
- Wij pleiten voor veiligere dijken en oplossingen om het harde rijden te beperken, zodat wandelaars
en fietsers veilig van de dijk gebruik kunnen maken.

6: Het CDA wil de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten.
- Wij vinden dat verenigingsgebouwen vrijgesteld moeten worden van de OZB..
- Wij willen kritisch naar de vergunningverlening kijken: zijn de vereisten zaken wel echt nodig?
- Wij willen dat lokale verenigingen een beroep kunnen doen op middelen uit het duurzaamheidsfonds.
- Wij willen een energieregisseur aanstellen die verenigingen stimuleert en helpt bij het in kaart
brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.
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Onze ideeën voor een duurzame stad.
Het CDA Culemborg kiest voor een duurzame stad waarin verder wordt gekeken dan de dag van
vandaag. Leven in Culemborg is immers meer dan wonen en werken alleen. Het CDA-Culemborg zet
zich in voor een toekomstbestendige stad met behoud van waarden en tradities en een breed aanbod
van voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur, recreatie en welzijn. Binnen die
voorzieningen zijn een enorm aantal vrijwilligers actief. Zij vormen een essentiële waarde voor de stad
die wij moeten koesteren. Samen met elkaar vormen en maken wij dé stad.
Het CDA vindt het belangrijk om de wereld mooier achter te laten dan dat je hem gevonden hebt.
Rentmeesterschap noemen we dit ook wel. Dit geldt voor de klimaatproblematiek, maar ook voor de
samenleving en de gemeentefinanciën. Bij alles geldt dat het belangrijk is om met een integrale visie
naar de lange termijn te kijken en niet op korte termijn snelle slagen te willen maken, hiermee ben je
bijna altijd slechter uit.

Acties:
8: Het CDA pleit voor integrale aanpak energievraagstukken.
- Wij willen samen met inwoners, organisaties en ondernemers invulling geven aan het 10-puntenplan
van het Gelders Energieakkoord en de uitvoeringsagenda duurzaamheid.
- Wij zetten in op een energieneutraal Culemborg in 2040
- Wij willen woningen isoleren met een sociaal krediet voor lagere inkomens.
- Wij willen dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt
- De gemeente maakt een plan voor het opwekken van duurzame energie.
- Wij willen een jongeren-greendeal met concrete doelen en monitoring
- In de begroting van 2019 en verder zijn middelen opgenomen voor planvorming en uitvoering van
duurzaam vervoer.
- De gemeente stelt met partners uit de regio (bedrijven, gemeenten en maatschappelijk middelveld)
uiterlijk in 2019 een routekaart klimaatbeleid op.

9: Het CDA stimuleert het ontstaan van een regionale energiecoöperatie.
- Wij willen binnen 5 jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals gemeentelijke kantoren,
scholen en sporthallen verduurzamen en laten voldoen aan de geldende milieunormen.
- Wij pleiten voor het aanstellen van energieregisseurs/ coaches om het bedrijfsleven en scholen te
laten voldoen aan de geldende milieuregels.

10: Het CDA wil recreatie- en natuurgebieden behouden en versterken
-Wij blijven ons inzetten voor het beschermen van de natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische,
archeologische en recreatieve waarden in de Redichemse waard, het buitengebied, natuurgebieden
en de bebouwde kom.
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Contact? Op de Hoogte blijven?
CDA Culemborg
www.cdaculemborg.nl
Twitter: @CDACulemborg
Voorzitter Marco van Zandwijk
06-4791 6249 | marcovanzandwijk@hotmail.com
Fractievoorzitter Nicolien de Geus
06-42756701 | nicoliendb@hotmail.com
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