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Thuis in Olst-Wijhe
Vanuit haar kernwaarden van rentmeesterschap, solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid
en rechtvaardigheid gaat het CDA actief aan de slag met de uitdagingen die zich voordoen
binnen Olst-Wijhe. Wij gaan er tegenaan om Olst-Wijhe nog mooier te maken!
Voor het CDA staan de menselijke maat, de gemeenschap en maatschappelijke behoeftes
voorop. De gemeentelijke overheid is in onze visie altijd dienstbaar aan de samenleving, niet
andersom. Het CDA werkt samen met inwoners om vanuit een integrale aanpak de
gewenste ontwikkelingen in gang te zetten. De focus van de CDA-raadsleden zal liggen op
het doel, niet op regels. Wij gaan voor een oplossing die gedragen wordt door de
gemeenschap.

Leefbaarheid
Het CDA wil alle kernen leefbaar houden voor jong en oud en werkt aan een samenleving
waarin iedereen maatschappelijk actief is. Wij ondersteunen initiatieven uit de samenleving
die de gemeenschap verbinden (eenzaamheid tegengaan) en wij zijn warm voorstander van
lokale tradities en feesten. Een professionele ondersteuningsdienst, gemeenschappelijke
woonvormen en de dorpsagenda’s kunnen dit ondersteunen. Ook de plekken waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten zoals dorpshuizen of verenigingsaccommodaties zijn belangrijk
voor de leefbaarheid. Het CDA gaat in gesprek met ouderen en ouderenorganisaties om een
goed ouderenbeleid te ontwikkelen.

Onderwijs
Het schoolplein is een belangrijke ontmoetingsplek en scholen initiëren vaak
maatschappelijke activiteiten in de omgeving. 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 en toekomstgericht
onderwijsaanbod, passend bij levensovertuigingen van ouders, belangrijk.
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Zorg
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. Samenwerken is van
groot belang om te komen tot een goede toegang tot en juiste inzet van zorg voor jeugd.
Op het gebied van zorg staat de menselijke maat voorop. Het CDA vindt dat cliënten serieus
genomen moeten worden en dat ze in hun zorgvraag goed geholpen worden. Het CDA zal
blijven aansturen op minder administratieve lasten. Daarnaast ondersteunt het CDA
initiatieven die mantelzorgers kunnen ontlasten.

Sociaal
Het CDA ziet armoede 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 vindt hulp en ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en/of het leren
kennen en begrijpen van de samenleving erg belangrijk. Dit geldt voor statushouders, maar
ook voor bijvoorbeeld laaggeletterden.
Graag wil het CDA mensen uit de afhankelijkheid van het sociale stelsel 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.

Ruimtelijke ordening
Het CDA wil de ruimte die de Omgevingswet gaat bieden, 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. Daarbij is een
gezonde en verantwoorde leefomgeving een belangrijk uitgangspunt. Daarom maakt het
CDA zich grote zorgen over de voorgenomen uitbreiding van vliegveld Lelystad.
Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap is het CDA-voorstander van investeringen in
duurzame woningen, gebouwen en bedrijven. In isolatie van huizen en gebouwen ziet het
CDA een effectieve manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het CDA stimuleert de
ontwikkeling van levensloopbestendige wijken, waarin kinderen veilig opgroeien en mensen
gezond oud worden.

Infrastructuur
Het CDA zet in op een betere infrastructuur voor met name fietsers, zodat het aantrekkelijker
wordt om de fiets te pakken in plaats van de auto. Voor de veiligheid van fietsers willen wij
inzetten op 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
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positief tegenover het multifunctioneel inzetten van openbaar groen. Denk aan gebruik ten
behoeve van sport en recreatie, maar ook om de biodiversiteit te stimuleren.

Sport, cultuur en recreatie
Het CDA maakt zich sterk voor onze sportverenigingen. Specifiek ondersteunt het CDA
initiatieven en ontwikkelingen die gericht zijn op het ontlasten van besturen en het op peil
houden van het sportaanbod. Want sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Het CDA ondersteunt cultuurparticipatie en is zuinig op cultuurhistorisch erfgoed zoals
monumenten, kunst en onze streektaal. 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. Daarnaast is het CDA
voorstander om de jeugd te betrekken bij deze natuurlijke en cultuurhistorische
leefomgeving. Scholen kunnen die verbinding leggen.
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 van de IJssel met de centra
van Olst en Wijhe vinden wij belangrijk.

Energie en circulaire economie
Om de energie-doelstellingen van de gemeente 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. Daarom willen wij een energiekansenkaart opstellen. Het CDA is voor
ontwikkeling van goed geïsoleerde woningen, energie neutrale openbare gebouwen en
optimalisering van warmte-uitwisseling. 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.
Een duurzame, circulaire economie is noodzakelijk om de aarde voor iedereen leefbaar te
houden. Het CDA wil een grotere bewustwording op dit gebied. Graag ondersteunt het CDA
innovatieve ontwikkelingen die werken vanuit het principe afval=grondstof. Het CDA is
voorstander van een lange termijnvisie voor een groene economie.

Lokale economie = MKB en agrarische sector
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. Het
CDA vindt een regionale economische agenda en bovengemeentelijke samenwerking met
Zwolle, Raalte en Deventer noodzakelijk om Olst-Wijhe economisch goed op de kaart te
zetten.
Het CDA omarmt de detailhandelsvisie en focust op een aantrekkelijk en compact
winkelcentrum in de kern van Wijhe en Olst.
Het CDA maakt zich graag sterk voor de agrarische sector. Zij produceren ons voedsel met
oog voor mens, dier en milieu. Het is van belang dat de agrarische bedrijven niet gehinderd
worden door nieuwe activiteiten in het buitengebied 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
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dat in het buitengebied agrarische en andere activiteiten plaatsvinden en moeten daar
rekenschap mee houden. De agrarische sector is een belangrijke economische motor voor
de gemeente en het economisch perspectief van de sector is belangrijk omdat je ‘niet groen
kunt zijn als je rood staat’.

Financiën
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.
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