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Voor u ligt het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA
Loppersum. Een kort, bondig en leesbaar programma waar wij
trots op zijn. In dit programma leggen wij onze keuzes voor de
gemeente Loppersum aan u voor. Het CDA Loppersum maakt
deel uit van een brede volkspartij met christelijke tradities als
uitgangspunt voor onze keuzes.
Drijfveren voor het CDA zijn rentmeesterschap, willen
inspireren en verantwoordelijkheid nemen.
Het CDA in Loppersum wil de komende jaren werken aan een
sterke groene gemeente Loppersum met een eerlijke
economie en een sterke samenleving waarin we omkijken
naar elkaar.
Wij zijn trots dat wij met al onze kandidaten het CDA
gedachtegoed mogen uitdragen. Wij hopen dat het CDA in
Loppersum op uw stem mag rekenen.
CDA Loppersum
Pier Prins
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Sterke groene samenleving

Het is onze taak om goed te zorgen voor natuur en cultuur. Wij hebben de natuur
en cultuur geërfd van onze voorouders en te leen voor de generaties die na ons
komen. We moeten dus verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook
op financieel gebied.

Openbaar groen

Een groene, duurzame en vooral leefbare gemeente. Loppersum is nu al een groene
gemeente. Binnen de kaders van de strenge regelgeving vanuit de provincie en het rijk
willen we graag het groene agrarische karakter van onze gemeente behouden en daar
waar mogelijk ruimte geven aan de landbouw, de tuinbouw, veeteelt, middenstand en
kleinschalige industrie.

Gaswinning

De gaswinning zal gaandeweg beperkt moeten worden. De gemeente zal in samenhang
met de Nationaal Coördinator Groningen de versterkingsopgave coördineren waarin niet
alleen de “stenen” aandacht krijgen, maar waar vooral aandacht moet zijn voor mensen.
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waar mensen zich thuis en
geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden
maar daden.

Wonen en leefbaarheid

Er moet ruimte komen voor welstands-regels-luw bouwen om de gemeente nog
aantrekkelijker te maken. De starterslening en de blijverslening moeten blijven en actief
aangeboden worden.
Het CDA wil dat de gemeente gaat inzetten op de ontwikkeling van meer betaalbare,
levensloopbestendige huurwoningen.
Door woningen te bouwen voor de middeninkomens komt de doorstroming in de
woningmarkt op gang en ontstaat er ook woonruimte voor de onderkant van de markt.
Het ligt vaak niet aan de vraag maar aan het té kleine aanbod ervan. De gemeente moet
meer faciliteren waardoor mensen geprikkeld worden in het gebied te blijven en samen
de leefbaarheid en de saamhorigheid bevorderen.

Milieu en duurzaamheid

Het CDA wil de gemeente versterken door in te zetten op duurzaamheid. Het promoten
van Meer Wind, Meer Zon en Minder aardgas is daarbij onontbeerlijk. Eerder is een start
gemaakt met het toepassen van LED verlichting in en rond de dorpen, dit willen we
uitbreiden. Het afstoten van “snippergroen” en het verminderen van het gebruik van
“milieu onvriendelijke onkruidverdelgers” is daar ook onderdeel van. Wij hopen dat de
inwoners dit groene beleid met het oog op duurzaamheid een warm hart toedragen. Het
CDA wil dat de gemeente positief bijdraagt aan allerlei meest uiteenlopende lokale
vergroenings-initiatieven. De plaatsing van kleine windmolens bij (agrarische) bedrijven
en het stimuleren en faciliteren van coöperaties voor energie opwekking via
zonnecollectoren, zonnepanelen en kleine windmolens zijn voorbeelden van goede
vergroenings-initiatieven.

Afval

Het CDA is van mening dat afval niet bestaat, maar dat afval grondstof is. De verwerking
en hergebruik van deze restproducten vanuit afval biedt vele mogelijkheden.
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Bestuurlijke toekomst

Met het oog op de veelheid en variatie in taken die vanuit andere overheden naar de
gemeente worden geschoven is zelfstandig blijven als gemeente niet haalbaar.
Verregaande samenwerking met andere gemeenten of zelfs ermee samengaan is dé
uitdaging of wellicht noodzaak. Het CDA Loppersum gaat voor herindeling met Delfzijl en
Appingedam; waarbij de eigen identiteit van de huidige “groene gemeente” sterk
gepositioneerd blijft.

Organisatie

De ambtelijke organisatie moet zich gaan voorbereiden op een herindeling zonder verlies
van eigen identiteit. Daarnaast is de inbreng van onze inwoners van belang, zij hebben
zich ingezet voor het maken van dorpsvisies, die aan de basis moeten liggen van (nieuw)
beleid.

Bestuur

De samenleving is een netwerk. Het CDA wil dat de gemeente minder regisseert maar
meer netwerkt. Dorpsverenigingen, dorpshuizen en bedrijvenverenigingen zijn
belangrijke netwerkpartners voor de gemeente. Het CDA wil dat de gemeente investeert
in de samenwerking met deze belangrijke partijen in gemeente Loppersum en
dorpsbudgetten realiseert.

Financiën

Het CDA heeft de afgelopen periode als coalitie partij mede gezorgd voor een gezonde
financiële situatie van de gemeente. Dit willen wij blijven voortzetten.
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Familie en Gezin

Families zijn het fundament van onze samenleving. In de veranderende
maatschappij is daarbij ook ruimte voor andere gezinssamenstellingen en vormen.
Wij als CDA willen extra aandacht voor de mensen die, vaak ongewild, in
problemen zoals armoede en eenzaamheid zijn gekomen en moeite hebben met het
tempo waarin de hedendaagse maatschappij functioneert.

Armoede

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet
kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid van
gemeenten. Ook hier voor geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is.

Sport, spel en cultuur

Sport, spel en cultuur spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid van onze dorpen,
wijken en straten. Sport, spel en cultuur brengt mensen samen en verbindt inwoners. Als
er meer mensen in dit gebied kunnen blijven, trekt dit ook nieuwe mensen en krijgt sport,
spel en cultuur meer kans.

Recreatie en toerisme

De gemeente Loppersum is een prachtige gemeente om te wonen en te recreëren. Onze
gemeente heeft veel te bieden op recreatief gebied. Er zijn veel mogelijkheden om de
recreatieve mogelijkheden van de gemeente te ontwikkelen. Wij vinden dat de gemeente
dit beter op de kaart moet zetten.

Onderwijs

Van kinderopvang en peuterspeelzaal tot basisonderwijs. Goed onderwijs geeft kinderen
en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Daar hebben zij
recht op. Wij maken ons sterk voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in onze nieuwe
kindcentra. Kwaliteit wordt onder andere gerealiseerd door voldoende aanbod.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur vertellen het verhaal van het verleden en verbindt het verleden met de
toekomst. Wij zijn voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Wij willen dat er kritisch
gekeken wordt naar de vraag of en hoe dit erfgoed als gevolg van schadeherstel en
versterking behouden kan blijven.
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Zorg voor elkaar

Bij ons staan mensen centraal. De vraag en de behoefte van mensen en kinderen
naar zorg, ondersteuning en hulp staat voorop. Niemand mag buiten de boot
vallen. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin iedereen gewoon mee
kan doen. Actief meedoen in de samenleving betekent ook het nemen van je eigen
verantwoordelijkheid en iets betekenen voor een ander. Want samen kunnen we
meer!

Participatie

We kunnen niet altijd terugvallen op de hulp van familie, buren, kennissen. Voor sommige
mensen is professionele hulp noodzakelijk en voor andere mensen is de vrienden “hulp”
groep simpelweg te klein. In die gevallen zal de gemeente inzetten op personal coaches
die mensen kunnen begeleiden bij de soms eenvoudige maar vaak ook complexe vragen
van de dag. Met ondersteuning van deze personal coaches kunnen bijvoorbeeld jong
volwassenen eerder en ouderen langer zelfstandig wonen. Zonder heel zwaar te hoeven
leunen op kostbare intensieve zorg die voor hen vaak niet nodig is.

Jeugdzorg

Preventie is voor ons belangrijk. Een rol van de kindcentra is de vroeg signalering bij
kinderen indien er achterstand, emotionele en/of psychische problematiek is en hier
adequaat op te reageren. Om goed in beeld te krijgen wie hulp nodig heeft, willen we de
samenwerking tussen so¬ciale teams, het consultatiebureau en scholen verbeteren. Het
CDA wil jongeren die jeugdhulp krijgen ook na hun achttiende verjaardag blijven
ondersteunen. Het loslaten van protocollen en meer vertrouwen in de initiatieven van de
zorgverleners, geeft dat er langzamerhand meer en meer persoonsgerichte zorg op maat
ontstaat. In plaats van te handhaven en strikt de regels uit te voeren zou meer gekeken
kunnen worden naar de intentie van de richtlijn dan de punten en de komma’s.

Behoud zorgcentra

In onze gemeente zijn er twee kernen met zorgcentra (Wiemersheerd en het
Hippolytushoes) Het CDA wil dat de gemeente zich maximaal inzet om deze beide te
behouden. In de toekomst zullen we deze voorzieningen meer nodig zijn dan nu.
Aangezien wij over het algemeen ouder worden dan de generaties voor ons, zal de
zorgvraag wijzigen van begeleiding, naar hulp, naar zorg. De zorgcentra zouden voor wat
betreft het CDA kleinschalig, zelfstandig en veel breder gemaakt kunnen worden tot een
plaats waar jong en oud elkaar ontmoeten. Door de bredere inzet van Wiemersheerd en
Hippolytushoes kan het bestaansrecht worden gewaarborgd.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Het CDA koestert de vrijwilligers die zich
elke dag op¬nieuw inzetten voor hun omgeving. Door mantelzorgers en vrijwilligers wordt
er veel, informele, zorg verleend. Het CDA wil dat deze informele zorgverleners de juiste
aandacht krijgen en goed gefaciliteerd worden.

Zorg dichtbij huis

Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een beperking. De meeste mensen die zorg
nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Het
CDA wil deze zorg dicht bij huis versterken en zo organiseren, zodat de professionele
zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Zodat zij zo lang als
mogelijk is regie over hun eigen leven kunnen houden. Innovatie en nieuwe medische
inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een belangrijk
instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten.
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Eerlijke Economie

Wij hebben vertrouwen in mensen en dus ook in onze ondernemers. In de
gemeente Loppersum moet er ruimte zijn om te ondernemen. De gemeente moet
ondernemers stimuleren en faciliteren in hun ondernemerschap.

Ruimte voor ondernemen

Het CDA wil dat de gemeente maximale inzet doet om de vestiging van nieuwe
ondernemers en uitbreiding van bestaande ondernemers mogelijk te maken. De
aanwezige bedrijventerreinen in Loppersum en Middelstum zijn bezet. Samen met de
ondernemer wil de gemeente onderzoeken hoe, waar en onder welke condities vestiging
wél mogelijk is. Binnen de kernen in onze gemeente staan “voormalige” winkelbedrijfspanden leeg. Het CDA wil dat de gemeente dusdanig faciliteert dat het voor
ondernemers aantrekkelijk wordt zich juist daar te vestigen waardoor ook de leefbaarheid
van de kernen een nieuwe impuls krijgt.

Werk en inkomen

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk
houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen
wel kunnen. Voor alle mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van
belang. De mensen die aangewezen zijn op aangepast werk verdienen een steuntje in de
rug. Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk. Werk speelt daarbij een
grote rol. Voor inwoners, jong en oud, die een afstand hebben tot betaald werk willen wij
kansen op beschutte werkplek¬ken creëren en ze daarbij helpen. Wij willen voorkomen
dat jongvolwassenen met een beperking thuis komen te zitten. Dat kan door ze intensief
te begeleiden nadat ze van school komen. Werkgevers willen wij helpen met de
administratie die op ze af komt als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.
Het CDA wil dat de gemeente een stimulerende rol neemt om mensen met een
arbe¬idsbeperking in dienst te nemen.

Infrastructuur

Niet alle inwoners kunnen werk vinden binnen de eigen gemeente. Het CDA wil dat de
gemeente alles doet om de bestaande “forensen” verbindingen te behouden of waar
mogelijk te verbeteren.

Openbaar vervoer

Wij willen een goed bereikbare gemeente en pleiten voor toegankelijk en hoogwaardig
openbaar vervoer. Het CDA vindt dat openbaar vervoer op het platteland een
basisvoorziening moet blijven.

Verkeersveiligheid

In het kader van veiligheid wil het CDA dat er verder geïnvesteerd wordt in de
agrologistiek. Bermbeton en versterken van wegen om de doorgang en veiligheid te
vergroten. Het is van belang om een optimale kwaliteit van de routes en wegen te
realiseren, waarbij de leefbaarheid gewaarborgd of verbeterd wordt en de overlast in met
name de dorpen wordt beperkt.
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