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Inleiding
Aan de oevers van de IJssel, tussen boerderijen, kerken, landgoederen en akkers ligt het
prachtige Olst-Wijhe. Een gemeente waarin gemoedelijkheid en saamhorigheid iets van
alledag zijn. Waar rust en ruimte heerst. Dorpsfeesten, carnaval, Koningsdag, markt- en
feestdagen zorgen voor vertier, ontmoeting en plezier, maar bovenal voor gemeenschapszin.
Want enthousiasme en betrokkenheid bij elkaar en het algemeen belang blijken uit kleine en
grotere activiteiten, burgerinitiatieven en het verenigingsleven. Variatie, diversiteit en
creativiteit in kunst, cultuur en sport geven de dorpen en kernen kleur en karakter. Het CDA
is trots op Olst-Wijhe en zet zich de komende jaren weer enthousiast in voor deze prachtige
gemeente!

1.Werkwijze van het CDA in Olst-Wijhe
Thuis in Olst-Wijhe! Daar werkt het CDA met veel plezier en inzet aan. Een mooie uitdaging in
een samenleving die sterk in beweging is. Verschuiving van rijkstaken naar gemeentelijk
niveau zorgt voor veel veranderingen. Zowel op het sociale als op het fysieke domein liggen
de komende jaren grote uitdagingen. Bouwen op oude zekerheden is niet meer
vanzelfsprekend. Dit proces van vernieuwing en verandering is een zoektocht die vraagt om
nieuwe kaders, keuzes en cultuurverandering.
Vanuit haar kernwaarden van rentmeesterschap, solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid
en rechtvaardigheid bekijkt en acteert het CDA op de uitdagingen die zich voordoen binnen
Olst-Wijhe. Het CDA staat met een open, nieuwsgierige houding in dit proces. Met een
bereidheid om te leren en te anticiperen op wat zich voordoet en op wat nodig is.
Voor het CDA staat de menselijke maat en maatschappelijke behoeftes voorop. De focus van
raadsleden zal liggen op het doel, niet op regels. In haar werkwijze streeft het CDA naar
samenwerking, een integrale aanpak, duurzaamheid en openheid ten aanzien van innovatie
en experiment. De raadsleden zullen oplossingsgericht te werk gaan. Dit vraagt om lef,
openheid voor diversiteit, durven nemen van risico’s en het leren van fouten. Sturen op
zekerheden vormt niet het uitgangspunt. Voor het CDA is het belangrijk dat processen ruimte
nodig hebben om tot bloei te komen. Dit betekent dat raadsleden van het CDA zich in het
verantwoordingsproces zullen richten op het gestelde doel en niet sec op het voldoen aan
regels. In het proces van maatschappelijke vernieuwing en verandering hechten raadsleden
van het CDA veel waarde aan inwonersinitiatieven. Deze initiatieven zullen zij zoveel mogelijk
ondersteunen en niet bepalen. Voor het CDA staat de menselijke maat voorop. Raadsleden
van het CDA hechten daarom veel waarde aan het met elkaar in gesprek zijn en blijven,
luisteren en leren. Een open houding naar elkaar zien zij als een belangrijke voorwaarde om
samen verder te komen. De bevolking van Olst-Wijhe kan rekenen op deze grondhouding van
haar CDA-raadsleden. Deze raadsleden zullen erop toezien dat ook de lokale overheid vanuit
deze nieuwsgierige en op samenwerking gerichte houding kaders stelt en keuzes maakt. De
decentralisatie op tal van beleidsterreinen en de op stapel staande Omgevingswet bieden
hiertoe enorme mogelijkheden.
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1.1 Samen is niet alleen
Voor het CDA staan menselijkheid en een menswaardig leven in een gezonde en veilige
leefomgeving voorop. Daarom zet het CDA zich ervoor in dat inwoners van Olst-Wijhe waardig
kunnen leven en samenleven, op basis van gelijkwaardigheid en respect en in een veilige,
rechtvaardige samenleving die kansen biedt. Wij zetten ons in voor een samenleving waar
vertrouwen bestaat in elkaar, oog is voor wie iemand is, wat iemand kan en wil. Wij vinden
solidariteit en omzien naar elkaar belangrijk en maken ons er sterk voor dat mensen vanuit
verbondenheid en samenwerking kunnen bouwen aan een gezonde en duurzame toekomst
in Olst-Wijhe. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen in Olst-Wijhe zich op zijn eigen manier
inzet en kan inzetten in de samenleving en hiertoe ook verantwoordelijkheid neemt. Voor het
CDA is een zorgvuldige omgang met de aarde een voorwaarde om de wereld leefbaar te
houden en verantwoord te kunnen overdragen aan de volgende generatie.
Het CDA werkt aan een samenleving waar mensen met elkaar hun leven inrichten. Samen
met familie of gezin, buurt, vereniging, kerk of andere gemeenschappen. We zorgen en werken
voor elkaar en met elkaar. De gemeentelijke overheid is in onze visie altijd dienstbaar aan de
samenleving, niet andersom. Signalen vanuit de samenleving zijn uiterst waardevol. Het CDA
vindt het belangrijk dat de gemeente hier goed naar luistert en erop reageert. Vanuit die visie
ontwikkelt, reageert en handelt het CDA de komende vier jaren op alle terreinen van de
samenleving en is hierop aanspreekbaar.

2.Mens & Samenleving
2.1 Iedereen doet ertoe in Olst-Wijhe!
Het CDA maakt zich sterk voor alle inwoners van Olst-Wijhe en vindt het belangrijk dat zij zich
in de gemeente thuis voelen. Maatschappelijke participatie speelt hierin een belangrijke rol.
Het CDA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving en dat ook
daadwerkelijk doet. Voor het CDA is het nemen van verantwoordelijkheid door zich betaald of
onbetaald in te zetten voor de samenleving een vanzelfsprekendheid. Wanneer
maatschappelijke participatie niet als vanzelfsprekend mogelijk is, wil het CDA graag
mogelijkheden bieden om dit (weer) mogelijk te maken. Initiatieven vanuit inwoners,
organisaties of bedrijven die hieraan bijdragen ondersteunen wij van harte. Bij het
ondersteunen in het (weer) zelfredzaam krijgen en houden van mensen kiest het CDA voor
een integrale aanpak, waarbij iemands leefwereld uitgangspunt is voor vervolgstappen. Een
goede samenwerking tussen betrokken partijen is onmisbaar. Regels en protocollen mogen
het proces niet belemmeren. Innovatieve sociale experimenten om mensen duurzaam
maatschappelijk actief te krijgen juicht het CDA toe. In het geheel van maatschappelijk actief
zijn en sociale activering staat het CDA open voor een experiment met het basisinkomen.
Erkenning en waardering voor inzet voor de samenleving en de medemens vinden wij
belangrijk. Wij ondersteunen ideeën en initiatieven die deze erkenning en waardering beogen.
Het CDA werkt aan een samenleving waarin iedereen maatschappelijk actief is
• Het CDA stimuleert en ondersteunt initiatieven en experimenten om inwoners
duurzaam maatschappelijk actief te krijgen.
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3. Leefbaarheid, Veiligheid en Onderwijs
3.1 Leefbaarheid
Olst-Wijhe bestaat uit twee grote en tien kleine kernen. Het CDA wil alle kernen leefbaar
houden. Hierbij hecht het CDA veel waarde aan de aanwezige en diepgewortelde
gemeenschapszin, saamhorigheid, noaberschap en wederkerigheid. Op een prachtige manier
komt dit tot uiting in en wordt dit gevoed door lokale tradities, gebruiken en feesten. Ze geven
karakter aan een plaats en vormen het sociale cement van een gemeenschap. Daarmee
dragen ze op een belangrijke wijze bij aan de leefbaarheid van een dorp of kern. Het zijn
laagdrempelige gelegenheden waaraan iedereen op eigen manier kan bijdragen en aan mee
kan doen. Het CDA maakt zich sterkdat er voldoende mogelijkheden blijven voor ontmoeting
en verbindende activiteiten en initiatieven. Wij denken dat de dorpsagenda’s hieraan kunnen
bijdragen. Het CDA wil deze mooie processen en de vele betrokkenen die eraan meewerken
daarom graag ondersteunen en belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. Hierbij ziet het
CDA meerwaarde in een professionele dienst die verenigingen en bewonersinitiatieven
bijvoorbeeld bestuurlijk en/of administratief ondersteunt. Zo blijven energie en plezier
behouden en kunnen inwoners zich richten op wat ze willen bereiken.
• Het CDA zet zich in voor leefbaarheid van alle kernen.
• Het CDA is een warm voorstander van lokale tradities, gebruiken en feesten.
• Het CDA ondersteunt initiatieven uit de samenleving die gericht zijn op ontmoeting,
verbinding en gemeenschapszin.
• Het CDA ziet in dorpsagenda’s een goed middel ten bate van leefbaarheid.
• Het CDA streeft naar realisatie van een professionele dienst om initiatieven en
verenigingen te ondersteunen.

3.2 Binding jeugd en ouderen
In het leefbaar houden van alle kernen ziet het CDA een mooie uitdaging in het betrekken,
verbinden en verbonden houden van de jeugd. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook
ouderen zo lang mogelijk in hun gewenste leefomgeving kunnen blijven wonen en onderdeel
blijven uitmaken van de gemeenschap. Hierbij zien wij mogelijkheden in innovatief gebruik van
leegstaande panden, innovatief bouwen en omvorming van vrijkomende agrarische
bebouwing voor wonen. Gemeenschappelijke woonvormen ziet het CDA als middel om
jongeren en ouderen verbonden te houden aan kleine kernen.
• Het CDA ziet in innovatief (ver)bouwen en gemeenschappelijke woonvormen
mogelijkheden om jongeren en ouderen verbonden te houden aan kleine kernen.

3.3 Maatschappelijk vastgoed
Locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en initiatieven of activiteiten kunnen
ontplooien zijn onmisbaar voor sociale samenhang en leefbaarheid. Voor het CDA zijn
buurthuizen, verenigingsaccommodaties, het Holstohus, enzovoort hiertoe belangrijke
5
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plekken. Om dergelijke locaties toekomstbestendig te houden zijn investeringen in onderhoud
belangrijk.
• Het CDA zet zich in voor goed maatschappelijk vastgoed.

3.4 Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving waarin mensen zich thuis en
geborgen voelen. Het CDA richt zich in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die
een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel van
mensen, zoals woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige
schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van hangjongeren en vandalisme. Vanwege
het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de speerpunten van de
politie op het gebied van openbare orde en veiligheid onverminderd belangrijk. Daarin moeten
de inwoners een stem hebben.
• Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten
moeten als ogen en oren van de kern/buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de
buurt.

3.5 Onderwijs
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun talenten te ontwikkelen en uit te
groeien tot volwaardige en betrokken burgers. De gemeente heeft geen inhoudelijke, maar wel
een voorwaardelijke taak bij huisvesting van onderwijsinstellingen. Het CDA vindt het
belangrijk dat Olst-Wijhe modern, goed en toekomstgericht onderwijs heeft. Hierbij is het
belangrijk dat ouders kunnen kiezen voor een school die aansluit bij hun levensovertuiging.
Op dit moment worden plannen gemaakt om het basisonderwijs te centraliseren. Daarbij moet
de gemeente zorgen voor nieuwe huisvesting. In de discussie hierover is voor het CDA
toekomstbestendig, passend onderwijs met goede voorzieningen het uitgangspunt.
Centralisatie is voor ons geen doel.
Het CDA ziet scholen niet los van hun maatschappelijke omgeving. Het schoolplein is een
belangrijke ontmoetingsplek en scholen initiëren vaak maatschappelijke activiteiten in de
omgeving. Schoolkinderen zingen of knutselen bijvoorbeeld met ouderen of verstandelijk
beperkten in nabijgelegen woon/zorgcentra. Daarnaast betrekken actieve omwonenden
scholen vaak bij lokale activiteiten en feesten. Deze maatschappelijke verbindingen zorgen
dat de jeugd zich betrokken voelt bij zijn leefomgeving. Daarom vindt het CDA dat in kernen
waar de school in de toekomst verdwijnt initiatieven nodig zijn om deze verbindingen te
behouden.
Een schoolgebouw kan in een kern een ruimere functie vervullen door een ‘brede school’ te
zijn. Het CDA is voorstander van peuteropvang en buitenschoolse opvang in schoolgebouwen.
Door de deuren ook buiten schooltijden open te stellen voor (buurt)activiteiten kan een
schoolgebouw een sterkere maatschappelijke rol krijgen.
• Het CDA vindt het bestaan van een gevarieerd modern, toekomstgericht
onderwijsaanbodpassend bij levensovertuigingen van ouders belangrijk.
Wij willen scholen stimuleren hun centrale en maatschappelijke rol in kernen maximaal op te
pakken.
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4. Zorg & Welzijn
4.1 Wet maatschappelijke ondersteuning
Het CDA wil maatschappelijke ondersteuning in de breedste zin toegankelijk maken. Hierbij is
het CDA groot voorstander van het ontschotten van middelen (geld) en een integrale aanpak.
Korte communicatielijnen met de cliënt zijn belangrijk, evenals snelle verstrekking van
hulpmiddelen. Voor het CDA is het belangrijk dat er zicht is op de sociale situatie en
leefomstandigheden van de cliënt. Handelswijzen dienen voort te vloeien uit de leefsituatie
van de cliënt. Menselijke maat staat voorop. Het CDA hecht eraan dat cliënten zich als mens
serieus genomen voelen en dat ze in hun zorgvraag zo goed mogelijk geholpen worden. Het
CDA zal blijven aansturen op minder administratieve lasten voor de zorgaanvrager. Dit is in
combinatie met landelijke richtlijnen een uitdaging die we willen aangaan.
• Voor het CDA staat menselijke maat voorop.
• Het CDA streeft naar integrale aanpak.
• Het CDA maakt zich sterk voor minder bureaucratie.

4.2 Armoede
Een leven onder de armoedegrens is onwenselijk. Het CDA maakt zich dan ook hard voor
mensen die niet kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. De oorzaken voor armoede
zijn divers. Het CDA ziet armoede dan ook niet alleen als een financieel probleem. Mensen
die niet kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften hebben veelal op meer
levensterreinen hulp nodig. Het CDA wil dat het armoedebeleid van de gemeente zich erop
richt mensen weer zelfredzaam en maatschappelijk actief te maken. Het CDA staat hierbij een
integrale aanpak voor, die uitgaat van de leefsituatie van de inwoner. Bij dit maatwerk is er niet
alleen inkomensondersteuning, maar ook aandacht en hulp voor eventuele
schuldenproblematiek en kwaliteit van leven. Specifiek vindt het CDA dat er inzet en aandacht
moet zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. Verder vindt het CDA het belangrijk dat
informatie over de minimaregelingen van de gemeente en het Rijk toegankelijk en begrijpelijk
is.
• Het CDA wil gemeentelijke schuldhulpverlening sneller laten verlopen.
• We werken nauw samen met maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding.

4.3 Mantelzorg
Mantelzorgers zijn in onze samenleving van onschatbare waarde. Het CDA waardeert en
koestert deze zachte kracht in de zorg. Daarom zal het CDA zich ervoor inzetten overbelasting
van mantelzorgers te voorkomen. Hierbij vindt het CDA het belangrijk dat de inzet van
professionele zorg goed is afgestemd op het draagvermogen van de mantelzorger. Hierbij zijn
signalen van direct betrokkenen en het bredere sociale vangnet enorm van belang. Verder
vindt het CDA dat de respijtzorg en dagopvang in de gemeente op orde dient te zijn.
Mantelzorgers krijgen daardoor een noodzakelijk rustpunt. Het CDA ondersteunt initiatieven
die mantelzorgers kunnen ontlasten.
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•
•
•

Het CDA vindt dat het draagvermogen van mantelzorgers voorop moet staan bij
indicatie voor zorg.
Het CDA zet zich in voor voldoende aanbod van dagopvang en respijtzorg.
Het CDA ondersteunt initiatieven die mantelzorgers kunnen ontlasten.

4.4 Aanpak eenzaamheid
Eenzaamheid is een groeiend probleem dat het CDA aan het hart gaat. Om eenzaamheid
tegen te gaan zetten wij in op versterking van maatschappelijke en sociale verbanden.
Daarnaast vindt het CDA dat mensen voor zover mogelijk ook een eigen verantwoordelijkheid
hebben in het doorbreken van patronen die eenzaamheid in de hand werken. Initiatieven die
kunnen helpen bij het doorbreken van deze patronen ondersteunt het CDA graag. Verder ziet
het CDA kansen in het verbinden van generaties, bijvoorbeeld via innovatieve woonvormen.
• Het CDA ondersteunt initiatieven die maatschappelijke en sociale verbanden
versterken en mensen aanzetten tot het doorbreken van patronen van eenzaamheid.
• Het CDA ziet in innovatieve woonvormen een middel tegen eenzaamheid.

4.5 Ouderenzorg
De samenleving vergrijst. Dit heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Het CDA zet
zich in voor een toekomstbestendig ouderenbeleid. Om goede ouderenzorg te bieden wil het
CDA goed luisteren naar wat de ouderen en ouderenorganisaties zelf vinden en aangeven wat
belangrijk voor ze is. Hiertoe zal het CDA actief het gesprek opzoeken. Voor het CDA zijn
omgang met dementie en beperkte mobiliteit belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wil het
CDA onderzoeken op welke wijze er meer verbinding tussen generaties kan komen. Wij zien
kansen in innovatieve gemeenschappelijke woonvormen.
• In haar streven naar een toekomstbestendig ouderenbeleid zal het CDA in gesprek
gaan met ouderen en ouderenorganisaties.
• Voor het CDA zijn omgang met dementie en mobiliteit belangrijke aandachtspunten.
• Het CDA zet zich in voor meer verbinding tussen generaties.

4.6 Laaggeletterdheid
Een aanzienlijke groep mensen heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dit bemoeilijkt
hun dagelijkse leven waarin het geschreven woord alom aanwezig is. Het niet begrijpen van
formulieren, bijsluiters of de werking van digitale hulpmiddelen is frustrerend en werkt
schaamte in de hand. Het CDA vindt aanpak van laaggeletterdheid belangrijk. Initiatieven die
laaggeletterdheid verminderen ondersteunt het CDA dan ook van harte.
• Het CDA ondersteunt initiatieven die laaggeletterdheid verminderen.
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4.7 Jeugdzorg
Het CDA staat voor goede jeugdzorg. Voor het CDA is het belangrijk dat bij de ontwikkeling
van jeugd- en sociaal beleid signalen uit de samenleving worden gebruikt. In signalering van
problemen bij jeugd ziet het CDA een belangrijke rol voor scholen. Zorginstellingen zijn
belangrijke partners om jongeren juiste en tijdige hulp en ondersteuning te geven. Daarom
vindt het CDA het belangrijk dat ouders, scholen, het toegangsteam en jeugdinstellingen
optimaal samenwerken in het belang van het kind. Multidisciplinaire gezinscoaches kunnen
veel vragen over zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp opvangen zonder inschakeling van
dure specialistische hulp.
Het is belangrijk dat jongeren passende zorg krijgen: ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het
moet. Regels en financiën mogen hierbij geen belemmering vormen. Welbewust
samenwerken is van groot belang om te komen tot een goede toegang tot en juiste inzet van
zorg voor jeugd. Het is voor het CDA onaanvaardbaar wanneer jongeren door belemmerende
bureaucratie en/of slechte afstemming en samenwerking tussen wal en schip vallen.
• Het CDA stimuleert goede samenwerking in jeugdzorg.

4.8 Integratievluchtelingen
Ook in Olst-Wijhe wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele herkomst. De
toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een ‘lokaal vraagstuk’ rond
vestiging, integratie en participatie van mensen met een verblijfsvergunning. Het CDA vindt
het belangrijk dat vestiging en integratie optimaal vorm krijgen, zodat statushouders een
zelfstandige rol in de samenleving kunnen oppakken. Hierbij vindt het CDA het belangrijk dat
statushouders geholpen worden zelfredzaam te worden in onze complexe samenleving.
Daarnaast vindt het CDA dat statushouders speciale aandacht en steun nodig hebben om
maatschappelijk actief te zijn. Een goede beheersing van de Nederlandse taal en begrip van
de samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle inburgering.
• Het CDA vindt hulp en ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en het leren
kennen en begrijpen van de samenleving erg belangrijk.
• Het CDA vindt dat vluchtelingen extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij
het nemen van een maatschappelijke rol.
• Het CDA vindt dat de gemeente het voor bedrijven en organisaties aantrekkelijk moet
maken om vluchtelingen een betaalde baan aan te bieden.

9
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5. Leefomgeving
5.1 Omgevingswet
Nadat gemeenten in de afgelopen raadsperiode veel taken van het Rijk kregen in het sociaal
domein is de volgende decentralisatie alweer aanstaande. In 2021 wordt de Omgevingswet
van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Tevens
worden veel bevoegdheden overgeheveld van Rijk naar gemeenten. Het omgevingsplan biedt
de mogelijkheid de wet- en regelgeving op lokaal niveau kritisch onder de loep te nemen.
Daarnaast stelt het Olst-Wijhe in staat integraal omgevingsbeleid te voeren en keuzes te
maken met en voor de samenleving. Keuzes die niet alleen ruimtelijke gevolgen hebben, maar
ook sociale en economische.
Het CDA wil de ruimte die de Omgevingswet biedt optimaal benutten voor maatwerk, ruimte
voor variëteit en maatschappelijk initiatief. Bij vermindering en vereenvoudiging van regels is
voor ons van belang dat het lokaal bestuur zijn inwoners vertrouwen durft te geven, bereid is
tot ‘loslaten’ en aansluiting zoekt bij maatschappelijke initiatieven. In dit CDA-programma wordt
op diverse plekken verwezen naar deze mogelijkheid.
De uit de decentralisatie voortvloeiende extra taken en verantwoordelijkheden kunnen alleen
succesvol worden indien hogere overheden ook extra capaciteit (mens en middelen) aan de
gemeente Olst-Wijhe ter beschikking stelt. Het CDA zal erop aandringen dat deze met de
overdracht meegegeven worden.
• Raadsleden van het CDA benutten de Omgevingswet optimaal voor maatwerk,
diversiteit en ondersteuning van maatschappelijk initiatief.
• Het CDA zet zich ervoor in dat hogere overheden extra capaciteit ter beschikking
stellen om de uit de Omgevingswet voortvloeiende extra taken en bevoegdheden te
kunnen uitvoeren.

5.2 Gezonde leefomgeving
In het landelijke Olst-Wijhe is het relatief gezond wonen. Randstedelijke problemen met
betrekking tot fijnstof en geluidsoverlast lijken ver weg. Nieuwe infrastructurele ontwikkelingen
zoals vliegveld Lelystad en intensiever spoorvervoer brengen op de terreinen van
volksgezondheid en milieu uitdagingen met zich mee. Het CDA maakt zich er sterk voor dat
de extra impact van bovenlokale ontwikkelingen op de leefomgeving en volksgezondheid
beperkt blijft. Dat betekent dat de effecten van dergelijke bovenlokale ontwikkelingen moeten
worden getoetst. Verantwoordelijke bovenlokale partijen moeten lokale bestuurders hierover
transparant en goed informeren.
Raadsleden van het CDA zullen erover waken dat gestapelde effectwaarden van lokale en
bovenlokale (infrastructurele) ontwikkelingen op fijnstof, geluidshinder, bodem- en
luchtkwaliteit in Olst-Wijhe binnen wettelijk gestelde normen blijven. Daarnaast zullen
raadsleden erop alert zijn dat invloed van bovenlokale ontwikkelingen, lokale ontwikkelingen
niet belemmeren. Onze raadsleden zullen daarnaast optimaal gebruikmaken van de nieuwe
Omgevingswet, die de lokale overheid extra mogelijkheden geeft tot bescherming van de
leefomgeving.
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5.3 Vliegveld Lelystad
Het CDA Olst-Wijhe is tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad. De keus om vliegveld Lelystad
uit te breiden en het bepalen van vliegroutes ligt op landelijk niveau. Hier heeft de lokale politiek
weinig invloed op. Wij maken ons grote zorgen over de effecten die deze uitbreiding heeft op
het milieu en de gezondheid van inwoners in Olst-Wijhe. Raadsleden van het CDA zullen deze
zorgen op meerdere niveaus blijvend onder de aandacht brengen. Wij vinden het verder
noodzakelijk dat er goed onderzoek plaatsvindt naar lokale effecten op geluidsoverlast en
fijnstofniveaus. Tenslotte zijn wij van mening dat de nieuwe indeling van het luchtruim klaar
moet zijn voordat begonnen wordt met het extra vliegverkeer vanaf Lelystad. De CDAraadsleden zullen zich ervoor inzetten dat zij over ontwikkelingen goed geïnformeerd worden
en zijn.
Het CDA wil in dit bovenlokale dossier samen met andere gemeenten en de provincie
Overijssel optrekken.
• Het CDA maakt zich grote zorgen over de voorgenomen uitbreiding van vliegveld
Lelystad.
• Goed landelijk onderzoek naar lokale effecten op geluid en fijnstof is noodzakelijk.
• Het CDA is voor een herindeling van het luchtruim voordat daadwerkelijk gevlogen
wordt.
• Het CDA trekt in dit dossier samen op met andere gemeenten en de provincie
Overijssel.

5.4 Duurzaam wonen
Voor mensen is goed wonen en een goede woonomgeving essentieel. Dat vraagt om
duurzame woningen die aansluiten bij woonwensen en uiteenlopende levensfasen. Voor het
CDA is het belangrijk dat in een goed woonbeleid woonwensen van mensen centraal staan.
Daarnaast streeft het CDA naar beleid dat zich richt op kwaliteit en duurzaamheid en ruimte
geeft aan maatwerk en flexibiliteit.
Het CDA vindt spaarzaam omgaan met beschikbare ruimte belangrijk. Dat betekent inbreiding
boven uitbreiding en hergebruik boven nieuwbouw. Het CDA zal het gesprek opzoeken met
woningcorporaties om ze te stimuleren tot verduurzaming in plaats van sloop van bestaande
woningen. Verder streeft het CDA naar een goede doorstroom en vindt zij dat ‘scheef wonen’
moet worden bestreden.
Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap is het CDA voorstander van investeringen in
duurzame woningen, gebouwen en bedrijven. In isolatie van gebouwen ziet het CDA een
effectieve manier om de CO2-uitstoot terug te dringen.
Bij nieuwbouwprojecten willen wij duurzaam bouwen stimuleren, bijvoorbeeld via duurzame
energieprojecten in bestemmingsplannen, nul-op-de-meterwoningen en door geen bouwleges
te vragen bij duurzame investeringen. Het CDA stimuleert de ontwikkeling van
levensloopbestendige wijken, waarin kinderen veilig opgroeien en mensen gezond oud
worden. Verder is het CDA voorstander van experimenten waarin op basis van goede
samenwerking tussen verschillende partijen, vernieuwende woonvormen waarin arbeid,
wonen en zorg gecombineerd zijn ontwikkeld worden. Voor het CDA is het belangrijk dat in
alle kernen meer (starters)woningen worden gebouwd (bij voorkeur door inbreiding)
• Het CDA stimuleert bouw en ontwikkeling van duurzame woningen.
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•
•

Het CDA is voorstander van de ontwikkeling van levensloopbestendige wijken.
Het CDA ondersteunt experimenten gericht op vernieuwende woonvormen.

5.5 Infrastructuur
Olst-Wijhe is goed bereikbaar via weg en spoor. De afgelopen jaren is er veel aandacht
geweest voor de ontsluiting van Olst en Wijhe en de mogelijke aanpassing van de spoorlijn
Deventer-Zwolle. Het CDA zal zich bij een mogelijke verdubbeling van de spoorlijn tussen Olst
en Deventer sterk maken voor behoud van tussenstops op station Wijhe en Olst . Daarnaast
willen wij meer aandacht voor de grotere diversiteit in het (fiets)verkeer en het toenemende
belang hiervan. Onze inzet is het om een beter wegennet voor met name fietsers te maken,
zodat het aantrekkelijker wordt om de fiets te pakken in plaats van de auto. Wij denken dan
ook aan een betere fietsverbinding met Deventer, Raalte en Zwolle. De toename van elektrisch
fietsen zal het gebruik van het openbaar vervoer veranderen. Wij zijn content met de buurtbus
Olst-Raalte en waarderen de vele vrijwillige chauffeurs die dit mogelijk maken.
Voor de veiligheid van fietsers willen wij inzetten op meer handhaving van de
maximumsnelheden en weloverwogen gebruik van snelheidsremmende obstakels. Het
onderhoud van de wegen, ook in het buitengebied, moet in orde zijn. Het openbaar groen moet
functioneel, verzorgd en divers zijn en wij staan positief tegenover het multifunctioneel inzetten
van openbaar groen. Denk aan gebruik ten behoeve van sport en recreatie, maar ook om de
biodiversiteit te stimuleren. Bij voorkeur willen wij een speeltuin voor elke buurt/kern en zorgen
de gebruikers voor (een deel) van het onderhoud.
• Het CDA zet zich in voor aantrekkelijk en veilig fietswegennet dat (elektrisch) fietsen
stimuleert.
• Het CDA maakt zich sterk voor goede treinverbinding Olst en Wijhe.
• Het CDA is voorstander van multifunctioneel openbaar groen.
• Het CDA ondersteunt graag initiatieven gericht op speelvoorzieningen.

6. Sport, Cultuur & Recreatie
6.1 Sport en beweging
Bewegen is belangrijk! Het zorgt voor ontspanning en ontmoeting. Het brengt mensen bij
elkaar en draagt bij aan vitaliteit en een gezonde leefstijl. In sport en beweging ziet het CDA
dan ook een grote meerwaarde voor vitale mensen. Het CDA hecht er daarom veel waarde
aan dat sporten voor alle inwoners toegankelijk is. Sportverenigingen zijn hierin belangrijke
schakels voor jong en oud. Bovendien biedt een sportvereniging met al haar commissies en
activiteiten ook ouders en andere betrokkenen tal van mogelijkheden om maatschappelijk
actief te zijn en zichzelf te ontplooien. Het CDA maakt zich dan ook graag sterk voor
toekomstbestendige sportverenigingen. Specifiek ondersteunt het CDA initiatieven en
ontwikkelingen die gericht zijn op het ontlasten van besturen en het op peil houden van het
sportaanbod. Hierbij ziet het CDA een meerwaarde in samenwerking tussen sportverenigingen
en meervoudig accommodatie gebruik. Naast aandacht voor sport in verenigingsverband vindt
het CDA het zelfstandig bewegen of individuele, ongebonden sportbeoefening belangrijk. Het
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CDA ziet het belang van het benutten van de openbare ruimte om lekker te kunnen bewegen,
wandelen, fietsen of hardlopen.
• Het CDA vindt het belangrijk dat mensen voldoende bewegen.
• Het CDA zet in op toegankelijkheid voor iedereen die een sport wil beoefenen.
• Het CDA ondersteunt initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan
toekomstbestendigheid van sportverenigingen en sportaccommodaties, besturen
ontlasten en sportaanbod op peil houden.

6.2 Cultuurhistorisch erfgoed
Cultuurhistorisch erfgoed vormt een prachtige link naar en verbeelding van het verleden van
Olst-Wijhe en haar inwoners. Het CDA is zuinig op cultuurhistorisch erfgoed als drager van de
historie en identiteit van Olst-Wijhe. Bovendien fungeert het erfgoed als visitekaartje voor
bezoekers van onze regio. Het CDA hecht daarbij in het bijzonder waarde aan religieus en
agrarisch erfgoed en aan de streektaal. Wij vinden het belangrijk dat monumenten,
kunstwerken, archieven, historische documenten en boeken voor komende generaties
bewaard en toegankelijk blijven. Erfgoedinstellingen als de historische verenigingen van Olst
en Wijhe of stichting IJssellinie verdienen onze steun.
• Het CDA is zuinig op cultuurhistorisch erfgoed.

6.3 Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn vormende pijlers voor mens en samenleving. Bezig zijn met kunst en
cultuur biedt mensen mogelijkheden vorm te geven aan de manier waarop ze in de wereld
staan, aan hun relatie met anderen en met de samenleving. Het draagt bij aan de persoonlijke
ontplooiing en verbindt mensen. Voor het CDA is het belangrijk dat scholen voldoende
aandacht besteden aan muziek en kunstzinnige ontwikkeling. Initiatieven en activiteiten die
hieraan bijdragen steunt het CDA. De plattelandscultuur geeft verbinding in de lokale
samenleving. Initiatieven gericht op cultuurparticipatie en het als gemeenschap vormgeven
aan kunst en cultuuruitingen ondersteunt het CDA dan ook graag.
• Het CDA ondersteunt cultuurparticipatie.

6.4 Recreatie
Het is goed wonen en recreëren in Olst-Wijhe. In een veelzijdig landschap met landgoederen,
boerderijen, bossen, akkers, IJssel en uiterwaarden is het heerlijk vertoeven. Het groene hart
van Salland tikt krachtig in Olst-Wijhe. Natuur en cultuurhistorie zijn op een bijzondere manier
met elkaar verweven. Met haar IJssellinie bezit de gemeente bovendien een unieke
verbeelding van een indrukwekkend stuk naoorlogse geschiedenis. Het CDA koestert de
bijzondere natuurlijke en cultuurhistorische karakteristieken in de gemeente. Initiatieven om
die te behouden, onderhouden en versterken steunt het CDA dan ook graag. Dat geldt ook
voor initiatieven die Olst-Wijhe beter op de kaart zetten. Daarnaast is het CDA warm
voorstander van betrokkenheid van de jeugd bij deze natuurlijke en cultuurhistorische
leefomgeving. Scholen kunnen die verbinding leggen.
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De ruimte om te recreëren kan met name langs de IJssel nog beter. Wij ondersteunen het
initiatief ‘Olst mooier aan de IJssel’ dan ook van harte, evenals de ontwikkeling van de Loswal
in Wijhe en het IJsselfront bij Welsum. Ook de verbinding tussen de IJssel met de centra van
Olst en Wijhe vinden wij belangrijk.
• Het CDA ondersteunt initiatieven en activiteiten om Olst-Wijhe recreatief beter op de
kaart te zetten.
• Specifiek ondersteunt het CDA samenwerking en initiatieven voor een betere
verbinding tussen de IJssel en de woonkernen.
• We onderzoeken de mogelijkheden van een Sallandticket om voor toeristen verblijf en
vervoer in deze regio te vergemakkelijken.

7. Duurzame ontwikkelingen
7.1 Energiedoelstellingen
Om de energie-doelstellingen in Olst-Wijhe te halen zet het CDA in op een breed palet van
oplossingen rond tegengaan van verspilling en het besparen, opwekken en opslaan van
energie. Het CDA is voor ontwikkeling van goed geïsoleerde woningen, energie neutrale
openbare gebouwen en optimalisering van warmte-uitwisseling. Daarnaast moet in onze
gemeente opwekking en opslag van duurzame energie door zonnepanelen, wind- en
waterturbines en/of aardwarmte sterk toenemen.

7.2 Draagvlak energietransitie
Het CDA beoordeelt ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in hun brede samenhang
en per situatie, waarbij de toegevoegde waarde voor de directe omgeving en lokale
samenleving belangrijk zijn. Bij ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking en opslag
die het individuele belang overstijgen en een collectieve impact hebben, vindt het CDA
voldoende draagvlak van cruciaal belang. De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is
om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te
bewerkstelligen, in plaats van deze van bovenaf op te leggen. Coöperaties zijn belangrijk voor
het creëren van draagvlak en betrokkenheid. Het CDA is dan ook warm voorstander van
ontwikkelingen als coöperaties, waarin inwoners samen optrekken.
•
•

Het CDA vindt voldoende draagvlak cruciaal bij ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid.
Het CDA ziet in duurzaamheids-coöperaties belangrijke partners bij energietransitie.

Om de energietransitie succesvol te laten zijn wil het CDA een energiekansenkaart opstellen.
Dit geeft inzicht in de kansen op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen.
Het onderzoek naar de kansen van windenergie dat in het voorjaar 2018 wordt afgerond kan
hiervoor goed worden gebruikt. Het CDA stimuleert graag verdere ontwikkeling van
zonnepanelen op bebouwing. Hierbij ziet het CDA veel mogelijkheden in slim combineren. Bij
agrarische bebouwing kan slim combineren goed toegepast worden wanneer asbestdaken die
vervangen moeten worden daken krijgen met zonnepanelen. Daarnaast ziet het CDA mooie
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kansen in het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven. Hierin stimuleert het CDA
graag het samen optrekken van bedrijven op bedrijventerreinen.
• Het CDA wil een energiekansenkaart.
• Het CDA maakt zich sterk voor slim combineren bij plaatsing zonnepanelen.
• Het CDA stimuleert aanleg zonnepanelen op bedrijfspanden.

7.3 Afval = grondstof
Het CDA maakt zich sterk voor het tegengaan van verspilling. In een verdere ontwikkeling van
afvalscheiding ziet zij hiertoe goede kansen. Graag ziet het CDA beleid dat erop gericht is
huishoudens te belonen voor waardevolle grondstoffen als plastic, GFT en blik dat zij
aanleveren. Het ophalen van restafval wil het CDA duurder maken.
• Het CDA zet met een verdere ontwikkeling van beleid op afval actief in op het
tegengaan van verspilling.

7.4 Meervoudig ruimtegebruik
In een verdere innovatie op het gebied van duurzaamheid ziet het CDA in de gemeente OlstWijhe veel kansen in meervoudig ruimtegebruik. Wat zou het mooi zijn wanneer de dijk langs
de IJssel niet alleen bescherming biedt tegen hoog water en wegtransport mogelijk maakt,
maar ook ruimte biedt aan landschap, natuur en bijvoorbeeld energie opwekt en opslaat. Het
CDA ziet hierin prachtige kansen nu het Waterschap de komende jaren met de dijk aan de
slag zal gaan.
•

Het CDA streeft naar meervoudig ruimtegebruik.

8. Lokale economie
8.1 Circulaire economie
Eén van de kernwaarden van het CDA is rentmeesterschap. Het verantwoord omgaan met de
aarde, haar grondstoffen en het leven in brede zin is iets waar het CDA pal voor staat. Het
CDA vindt dat ieder mens verantwoordelijkheid draagt om duurzaam om te gaan met alles wat
de aarde in zich heeft en levert. Hierbij is het tegengaan van verspilling een belangrijk principe.
Een duurzame, circulaire economie is noodzakelijk om de aarde voor iedereen leefbaar te
houden. Het CDA is dan ook voor grotere bewustwording van de menselijke afhankelijkheid
van moeder aarde, de invloed van verspilling en afval. Graag ondersteunt het CDA innovatieve
ontwikkelingen die werken vanuit het principe afval=grondstof. Daarnaast juicht het CDA
ontwikkelingen toe waarin delen, ruilen, hergebruiken centraal staan.
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8.2 Langetermijnvisie
Het CDA is voorstander van een lange termijnvisie voor een groene economie. Met kaders die
ruimte geven aan innovatie, investeringen, financiële prikkels, samenwerking en het delen van
baten. Het CDA ziet graag beleid waarin het voor eenieder (financieel) loont duurzaam te zijn.
Dit draagt bij aan vergroting en behoud van draagvlak. Daarnaast mag van de lokale overheid
consequent beleid en een voorbeeldrol worden verwacht

8.3 Werkgelegenheid
Voor het CDA zijn werkgelegenheid en ondernemerschap belangrijke aandachtspunten.
Stimulering en bevordering hiervan is belangrijk. Graag benut het CDA het economisch
gunstige getij om mensen uit de afhankelijkheid van het sociale stelsel te helpen. Het CDA
vindt samenwerking tussen gemeente en werkgevers om betaald werk voor
uitkeringsgerechtigden mogelijk te maken van groot belang. Wij willen samen met het
bedrijfsleven mogelijkheden benutten om reguliere banen te scheppen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij hebben vluchtelingen onze speciale aandacht. Het CDA
denkt dat een gemeentelijk werkgeversservicepunt aanjager kan zijn van duurzame
werkgelegenheid, doordat gemeente in nauwe samenwerking met bedrijven kan zoeken naar
geschikte vormen van werkgelegenheid en praktische opleidingen. Vanuit deze samenwerking
is het eenvoudig om vervolgens ook de juiste mensen te koppelen aan werk of
opleidingsmogelijkheden. Het CDA vindt een regionale economische agenda en
bovengemeentelijke samenwerking met Zwolle, Raalte en Deventer noodzakelijk om OlstWijhe economisch goed op de kaart te kunnen zetten.
• Het CDA heeft werkgelegenheid en ondernemerschap hoog op de agenda.
• Het CDA is voor realisatie van een gemeentelijk werkgeversservicepunt.
• Het CDA is voorstander van een regionale economische agenda en
bovengemeentelijke samenwerking.
• Wij willen samen met het (agrarische) bedrijfsleven mogelijkheden benutten om
reguliere banen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Het CDA stimuleert het opzoeken van de grenzen van wat (wettelijk) mogelijk is om
mensen nieuw perspectief te bieden en het aantal mensen in de bijstand te laten dalen.

8.4 Lokale ondernemers
Bedrijvigheid en ondernemerschap zorgen voor banen, welvaart, welzijn en dragen bij aan de
vitaliteit en de leefbaarheid van de kernen. Lokale ondernemers zijn vaak bereid lokale
initiatieven te ondersteunen, in natura of met financiële middelen. Hiermee leveren zij een
belangrijke bijdrage aan het (voort)bestaan van lokale initiatieven. Het CDA is zuinig op lokale
ondernemers en is voorstander van een sterke economische agenda, die ondernemerschap
en de verbinding met de lokale maatschappij stimuleert. Zij vindt het belangrijk dat bij
aanbestedingen lokale ondernemers een eerlijke kans krijgen. Daarnaast wil het CDA graag
meedenken met lokale ondernemers om het ondernemerschap in de gemeente Olst-Wijhe
aantrekkelijk te houden. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven belangrijke
motoren voor de samenleving, die zij graag ondersteunt. Ook vindt het CDA het belangrijk om
ruimte te bieden aan startende ondernemers en ZZP’ers.
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•

Het CDA biedt ruimte aan lokaal en verbindend ondernemerschap.

8.5 Detailhandelvisie
Ondernemers en inwoners hebben samen de detailhandelsvisie opgesteld. Een prachtige
vorm van samenwerking waar het CDA voorstander van is. Deze detailhandelsvisie omarmt
het CDA en zij ziet graag uitvoering ervan. Voor het CDA is behoud van een aantrekkelijk
winkelgebied met een eigen karakter belangrijk. Het CDA is dan ook blij met acties en
initiatieven die winkeliers nemen om klanten aan Olst-Wijhe te binden. Verder is het CDA
voorstander van een breed aanbod van horecagelegenheden.
• Het CDA omarmt de Detailhandelsvisie.
• Het CDA focust op aantrekkelijke en compacte winkelcentra in de kern van Wijhe en
Olst.
• Het CDA is voorstander van een breed horeca-aanbod.

9. Agrarische sector
Het CDA is trots op de inzet en betrokkenheid die agrarische ondernemers in Olst-Wijhe tonen
voor verantwoorde voedselproductie. Bovendien is de agrarische sector een sterke
economische drager in de gemeente. Het CDA maakt zich graag sterk voor boeren die met
oog voor dierenwelzijn, volksgezondheid en een duurzame leefomgeving willen innoveren.
Een deel van de bedrijven specialiseren en breiden uit, anderen verbreden hun activiteiten of
stoppen. Voor het buitengebied betekent dit dat er nieuwe bedrijvigheid en nieuwe bewoners
komen. Het is van belang dat de agrarische bedrijven niet gehinderd worden door de nieuwe
activiteiten maar dat er wederzijds begrip ontstaat. Hierbij is het CDA ervan overtuigd dat de
agrarische sector oplossingsgericht en innovatief te werk zal blijven gaan en samenwerking
opzoekt. Nieuwe bewoners moeten zich realiseren dat in het buitengebied agrarische en
andere activiteiten plaats vinden en moeten daar rekenschap mee houden.
Het CDA is voor samenwerking in de agrarische sector die gericht is op de ontwikkeling van
een circulaire economie. De inzet die boeren tonen bij het onderhouden van grote delen van
het landschap draagt het CDA een warm hart toe. Deze inzet wordt vaak belangeloos gedaan.
Daarnaast is het CDA verheugd over de steeds sterkere verbinding tussen boeren en nietagrarische partijen, zoals onder de vlag van ‘Salland boert en eet bewust’. Wij zijn erg voor
verbindend ondernemen, waarbij inwoners, toeristen of ondernemers op een vernieuwende
manier kennismaken met of meedoen in een agrarische setting. Ook ondersteunen wij
kavelruil initiatieven zoals ‘kavels voor koeien’. Dit zorgt voor minder agrarische machines op
de weg en verlaagt de CO2 footprint.
Het CDA meent dat in de agrarische sector zelf oplossingen voor milieu- en gezondheidsgerelateerde uitdagingen verborgen zitten. Hierbij is maatwerk cruciaal. Daarom wil het CDA
innovatieve plannen vanuit de agrarische sector integraal beoordelen. Het doel is een vitale
agrarische sector in een gezonde omgeving. Wij steunen de inzet van een gebiedscoördinator
omdat hij kan helpen bij het aanjagen van plattelandsontwikkeling en verdere innovatie van de
agrarische bedrijven. Het economisch perspectief van deze bedrijven is belangrijk omdat je
‘niet groen kunt zijn als je rood staat’.
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10. Bestuur en financiën
Een sterke gemeente vraagt om een sterk bestuur met visie en ambitie. Wij zijn bereid in de
komende raadsperiode deel te nemen aan een coalitie met een goed programma voor OlstWijhe. Het CDA verwacht van gemeentebestuurders visie en ambitie, gezagvol optreden,
ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en het loslaten van gemeentelijke taken als
dat voordelig en verantwoord is. Een sterk gemeentebestuur zorgt voor solide
overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. We hebben
de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met onze financiële middelen.
Het CDA staat voor transparantie. Uitgaven van de gemeente zijn niet geheim. Het CDA vindt
het dan ook belangrijk dat inwoners inzicht hebben in de uitgaven van het voorgaande jaar.
Een korte weergave hiervan bijvoorbeeld bij de OZB-aanslag, draagt bij aan transparantie.
Ook geeft de gemeentelijke website een duidelijk overzicht van instellingen die van de
gemeente subsidie ontvangen en de taken die zij uitvoeren.
De OZB en andere gemeentelasten stijgen bij voorkeur niet harder dan de inflatie. Wij zijn er
niet voor de rekening naar toekomstige generaties door te schuiven.
De opbrengsten uit de verkoop van Vitens-aandelen kunnen dienen als investeringsfonds om
innovaties te stimuleren.

https://www.cda.nl/overijssel/olst-wijhe/
@CdaOlstWijhe
@CDAOlstWijhe
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