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Voor een sterke gemeenschap
Steenwijkerland is een prachtige gemeente. Niet alleen om in te wonen, maar ook om in te werken, te
ondernemen of te recreëren.
Het christen democratische gedachtegoed is onze inspiratiebron. Dit gedachtegoed is vertaald in de
kernwaarden gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Deze helpen
ons om een antwoord te vinden op de uitdagingen waar de Steenwijkerlandse gemeenschap voor staat.
Dit programma is tot stand gekomen door te spreken met inwoners, ondernemers, (wijk)verenigingen, CDA
leden en plaatselijke belangen. Op deze manier wil het CDA dat Steenwijkerland een nog sterkere
gemeenschap wordt, waar meer mensen willen wonen, waar meer mensen mogen werken, waar
ondernemers zich graag vestigen en toeristen graag recreëren.
Aan de hand van vijf thema's Structuur van de Samenleving, Circulaire Economie en Duurzaamheid, Ruimte
met Toekomst, Sociaal Domein en Cultuur van de Samenleving wil het CDA laten zien waar het in
Steenwijkerland voor staat.

Het CDA is dé lokale partij bij uitstek, met sterke banden in de regio, provincie en Den Haag!

Structuur van de Samenleving
Het is plezierig wonen in Steenwijkerland. Leefbaarheid is belangrijk. Deze staat onder druk door de
verwachte krimp van het inwoneraantal.
 Het CDA heeft de ambitie van een bevolkingsgroei van 1% voor Steenwijkerland.
Het CDA vindt dat de gemeente Steenwijkerland ruimte moet geven in het vinden van oplossingen
voor wonen.
 Om aan de vraag van potentiële huurders te voldoen zou geëxperimenteerd kunnen worden
met bijvoorbeeld Tiny Houses.
 Het CDA vindt dat de gemeente een publiek-private relatie aan kan gaan met Wetland Wonen
om huurwoningen te bouwen.
 Daarnaast moet er op korte termijn ontwikkeling komen op de locatie van het voormalig
gemeentehuis in Oldemarkt.
Het ontbreekt bedrijven aan goed opgeleide nieuwe werknemers. Alles moet er op gericht zijn dat de
aanwas van personeel zo goed als mogelijk aansluit op de behoefte van werkgevers.
 Het CDA wil een afstudeeracademie voor HBO en WO studenten in Steenwijkerland.
Een basisschool is belangrijk voor de leefbaarheid in wijken, kernen en dorpen.
 Het CDA wil de nieuwe basisscholen in Giethoorn en Tuk zo snel mogelijk realiseren.
 Het CDA wil dat er extra aandacht geschonken wordt aan laaggeletterdheid, taal is de sleutel
tot de samenleving.
Sport is belangrijk, zeker in het licht van elkaar ontmoeten, teamspirit, fysiek bezig zijn en plezier.
 De verenigingen worden, indien zij dat wensen, geholpen aan een voorziening op een
NOC/NSF niveau.
 Sportverenigingen worden gedragen door vrijwilligers. De gemeente moet zich zo opstellen
dat vrijwilligers hun werk kunnen doen.

Sociaal domein
Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Mensen zijn in de eerste
plaats zelf verantwoordelijk voor hun leven. Daar waar de mensen de verantwoordelijkheid niet zelf
kunnen dragen of kunnen organiseren, moet de gemeente een vangnet bieden.
Wij geloven dat een sterke gemeenschap een zorgzame gemeenschap is waar iedereen van
betekenis is en ertoe doet!
 Het CDA wil wet- en regelgeving gebruiken waar het voor bedoeld is, namelijk ten dienste van
de mens. Het moet niet uitmaken onder welke wetgeving hulp valt.

Het CDA vindt dat huisvesting voor doelgroepen die zorg nodig hebben, binnen de
bestemmingen wonen gerealiseerd moet kunnen worden.
Organiseer de toegang voor hulp zoveel mogelijk in de wijken en kernen, ‘licht’ waar het kan en
‘zwaar’ waar het moet. Niet de hoogte van de uitgaven is bepalend maar dat wat nodig is.
 Het CDA wil dat sociaal werkers wijkteams gaan vormen, die fysiek aanwezig zijn in de wijken
en kernen, zodat zorg dichtbij is voor iedereen en mensen en organisaties elkaar kunnen
ontmoeten.
 Het CDA wil een betere toegankelijkheid van informatie op de gemeentelijke website en in
folders.
 Een nieuwe sociale atlas, een overzicht van statistieken over demografische, sociale,
economische en fysieke aspecten van de kernen en wijken is noodzakelijk. Hiermee kan
gemeentelijk beleid beter worden onderbouwd en kan er meer focus en samenhang worden
gelegd.
De gemeente biedt ruimte voor betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid. Burgers zijn zelf aan zet
in plaats van dat we oplossingen zoeken voor mensen. Inwoners en organisaties worden proactief
betrokken bij het opstellen van beleid. Het CDA vindt dat de gemeente zich zo op moet stellen dat
buurten, verenigingen, zorgaanbieders, bedrijven, kerken en maatschappelijke organisaties de ruimte
krijgen voor innovatieve oplossingen.
De gemeente moet er voor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen.
 Lichaamsbeweging voor ouderen moet worden gestimuleerd, zodat ouderen langer vitaal
blijven
 Het CDA wil dat de gemeente dementievriendelijk wordt ingericht.
 Het CDA wil een brede aanpak van eenzaamheid, ontmoeten is hierbij de sleutel tot meedoen
in de gemeenschap. Een grote rol is hier weggelegd voor de sociale wijkteams.
Kinderen moeten zich maximaal kunnen ontplooien en volledig mee kunnen doen in de samenleving.
Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor het kind en
onnodige bureaucratie terug te dringen.
 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor het CDA onaanvaardbaar.
 Het CDA ziet een tekort aan pleegouders, de gemeente moet een rol spelen in het werven van
pleegouders.
Een aantal jongeren kunnen nog niet zelfstandig hun leven organiseren zodra ze 18 jaar worden.
 Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente oog heeft voor deze situatie en hier een
gerichte aanpak op ontwikkelt:
- een soepele overgang van 18- naar 18+
- zorg en aandacht op maat
- extra aandacht voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de
arbeidsmarkt die van het PRO/VSO-onderwijs komen
- de gemeente organiseert maatwerk voor voldoende inkomen, het voorkomen van
schulden en het halen van een diploma staat voorop
- we zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor jongeren

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een sterke lokale gemeenschap.
 Het CDA staat voor een gemeente die zich inzet om deze mensen goed te ondersteunen:
- de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente zijn op orde zodat mantelzorgers van tijd
tot tijd even op adem kunnen komen
- het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland speelt een grote rol in de ondersteuning van
mantelzorgers en blijft dat ook doen
- de verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken voor een
vrijwilligersorganisatie willen wij definitief gratis maken
- in samenspraak met vrijwilligers, waaronder de mensen van plaatselijk belang en
wijkverenigingen, wordt er vastgelegd wat gemeente en vrijwilligers van elkaar mogen
verwachten.
Het is een feit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de begeleiding van nieuwkomers. Wanneer
mensen in staat gesteld worden goed te integreren is de hele gemeenschap daarbij gebaat.
 Het CDA wil dat de gemeente de regie voert in de begeleiding van nieuwkomers en
vrijwilligers in staat stelt nieuwkomers goed te begeleiden, waarbij taal de sleutel is tot
integratie.
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet mee kunnen doen
in de samenleving.
 Het CDA wil dat er een actief en preventief armoedebeleid gevoerd wordt, waarbij de
gemeente zorgverzekeraars, woningcorporaties en andere betrokken organisaties elkaar
weten te vinden.
 Het CDA ziet het Noodfonds als een laatste vangnet.
Het CDA streeft naar een participatiemaatschappij waarbij iedereen zich zo goed mogelijk ontwikkelt
en zelfredzaam kan zijn, we hebben oog voor kwetsbaren, zelfredzaamheid mag niet worden
overschat.









Het CDA wil dat de gemeente Steenwijkerland de werkgelegenheid bevordert door
ondernemers waar nodig te ondersteunen.
Om mensen naar werk te begeleiden ziet het CDA kansen in nog meer samenwerking met het
bedrijfsleven en samenwerking in de regio bijvoorbeeld met de gemeente Meppel of de
gemeente Noordoostpolder.
Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie
geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren.
Van mensen in de bijstand verwachten we een tegenprestatie.
Het CDA wil dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult door zelf plaats te bieden aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Binnen de regels wil het CDA zoeken naar meer flexibiliteit.
De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een
arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - willen wij
versterken en vereenvoudigen.

Cultuur van de samenleving
Evenementen zijn beeldbepalend voor de gemeente. De grote evenementen zijn cultureel erfgoed
voor de gemeente en moeten dan ook door de gemeente ondersteund worden, bijvoorbeeld op het
gebied van materialen, marketing of kennis.
 Op financieel gebied moeten culturele instellingen en evenementen ondernemend zijn en
uitgaan van eigen kracht.
 Er zijn vele mogelijkheden voor subsidies of fondsen. De gemeente kan culturele instellingen
en evenementen hierover adviseren.
Kunst en cultuur geven kleur aan de samenleving en dragen bij aan saamhorigheid en identiteit in een
rijk en gevarieerd verenigingsleven.
 Het CDA wil kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk houden, bijvoorbeeld via het
jeugdcultuurfonds.
Cultuur stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Op deze manier krijgt elk talent de kans om zich te
ontplooien.
De vele toeristen die naar de gemeente komen, kunnen meer verspreid worden over de gemeente.
Niet alleen om de druk op de toeristische gebieden zoals Giethoorn af te laten nemen, maar ook om
andere gebieden een impuls te geven, zoals bijvoorbeeld de binnenstad van Steenwijk, of Vollenhove,
maar ook Oldemarkt of Sint Jansklooster. De diversiteit van Steenwijkerland ziet het CDA als een
kracht. Dit zorgt ook voor extra werkgelegenheid in de gemeente.
Het CDA wil deze spreiding onder meer realiseren door vanaf het station in Steenwijk en via websites
toeristen goed te informeren over de diverse aantrekkelijke gebieden in de gemeente. De basis
hiervoor is goed gastheerschap.
 Innovatieve mogelijkheden voor het spreiden van toeristen moeten worden onderzocht.
 Om het spreiden van toeristen verder te stimuleren wil het CDA gondeliers opleiden en
inzetten en ook kunnen elektrische hop-on hop-off bussen tussen de gebieden worden
ingezet.
Het CDA vindt dat Steenwijkerland op het gebied van technologie voorop moet lopen en durven.
 Daarom moet er in de hele gemeente snel internet worden aangelegd, niet alleen in het
buitengebied.
Voor inwoners moet technologie ook gebruikt worden om snel te kunnen communiceren met de
gemeente.
 Voor bedrijven moet Steenwijkerland een aantrekkelijke vestigingsplaats worden of blijven,
waar experimenten op technologisch gebied mogelijk zijn.

Circulaire economie en duurzaamheid
Rentmeesterschap staat bij het CDA hoog in het vaandel. De hergebruik economie en circulaire economie
moeten een forse impuls krijgen.
 Het CDA wil dat de gemeente voorop gaat lopen in het circulair denken.
Een goed economisch klimaat kan er voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk
inkomen te verwerven. Er moet rekening gehouden worden met de andere taken die mensen naast hun
werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken.
Gemeenten die in erfgoed investeren en het goed in stand houden groeien harder en trekken meer nieuwe
en jonge inwoners aan.
 Het erfgoed dient als basis voor duurzame ontwikkeling van stad, dorp en landschap
 De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om Old Ruitenborgh te laten verkopen aan
Stichting Hendrick de Keyser
 Dit versterkt het vestigingsklimaat en de vitaliteit van stad en platteland
 Het CDA wil dat er gericht bedrijven en instellingen (onderwijs, zorg en startups) geworven worden
die waarde en kennis toevoegen.
Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal
ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan
duurzaam produceren. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de
samenleving op draait.
 Het CDA wil dat regeldruk verminderd wordt en er een gunstig vergunningenbeleid is
 Het CDA wil dat de ondernemersverenigingen een nadrukkelijke rol krijgen in vermindering van de
regeldruk en het vergunningen beleid.
 Het CDA wil dat het bedrijfsleven – zowel MKB als grotere bedrijven – optimaal wordt gefaciliteerd in
de ontwikkeling van de ondernemers.
 Het gaat daarbij om:
- goede werklocaties, het behoud van bestaande en werven van nieuwe bedrijvigheid.
- het faciliteren van groei van bedrijvigheid in brede zin, waaronder ook het ondersteunen bij
sociaal ondernemerschap
vormen van arbeidsvervoer
- de optimale inzet van de mogelijkheden binnen de economische Regio Zwolle. De economische
regio Zwolle is echter niet zaligmakend, juist de centrale positie van Steenwijkerland geeft alle
reden om over de provincie grenzen te blijven kijken.
- het stimuleren en ondersteunen van het gebruik van leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of
overheidspanden om startende en kleine ondernemers te huisvesten.
- samen met het bedrijfsleven onderzoek doen naar een ondernemershuis waar ook het
gemeentelijk ondernemersloket en/of werkgeversservicepunt wordt gevestigd.
- Daar waar samenwerking niet vanzelf van de grond komt, moet de gemeente actief helpen met
(revolverende) Ondernemersfondsen en Bedrijfs Investerings Zones (BIZ).

De gemeente voert een gezond financieel beleid, waarbij van tijd tot tijd het bestaande gemeentelijke beleid
op alle taakvelden tegen het licht wordt gehouden en wordt heroverwogen. Het CDA wil dat vanaf de
komende bestuursperiode alle gemeentelijke investeringen aan de maatschappelijke eisen van
duurzaamheid voldoen. Daarbij dient ook de gewenste omvang van het weerstandsvermogen te worden
betrokken. Het CDA wenst met name ook te investeren in hogere kwaliteit van de infrastructuur zoals
glasvezel, onderhoud fietspaden en kwaliteit van de woonomgeving.

Ruimte met toekomst
De landbouw in Steenwijkerland is van grote betekenis voor onder meer voedselproductie, landschap
en werkgelegenheid. Het CDA wil dat deze sector volop de ruimte krijgt. Ruimte als het gaat om de
ontwikkeling van bedrijfslocaties (kwaliteit voor kwantiteit) en de ecologische en logistieke aspecten.
 Het CDA wil dat de gemeente met de sector en andere partners onderzoek doet naar de
ontwikkeling van een grote wekelijkse of permanente streekproducten-markt.
De nieuwe omgevingswet biedt ruimte voor bedrijfseconomische ontwikkeling in het landelijk gebied
op locaties waar de agrarische activiteiten worden afgebouwd of gestaakt. Het benutten van
leegstaande agrarische bedrijfslocaties stimuleert de lokale arbeidsmarkt, het voorkomt dat dergelijke
locaties verpauperen en bevordert de leefbaarheid in het landelijk gebied.
 Het CDA wil dat er een visie ontwikkeld wordt op leegstaande agrarische gebouwen
Door het beheer, behoud en ontwikkeling van de natuurgebieden in handen van de direct betrokkenen
te leggen voorkom je onteigeningen, onnodige verplaatsing van activiteiten en planologische schade.
 Het CDA wil dat de belangen van de verschillende gebruikers binnen een gebied (zoals
natuurbeheerders, agrariërs, riettelers, recreanten of ondernemers) zoveel mogelijk in overleg
op elkaar worden afgestemd.
Leefbaarheid in steden is ook sterk afhankelijk van de ruimte voor nieuwbouw.
 Het CDA wil dat de Hoofdstraat en het voormalig gemeentehuis in Oldemarkt, het
Steenwijkerdiep en de binnenstad van Steenwijk en in Tuk de voormalige locatie Kiekebelt, zo
snel mogelijk aangepakt en ontwikkeld worden.
Om de leefbaarheid en het ontwikkelen van voorzieningen in de gemeente een stimulans te geven is
mobiliteit een wezenlijk vraagstuk. Het is het CDA al jaren een doorn in het oog dat er geen directe
verbinding is tussen Vollenhove en omgeving met Steenwijk.
 Het CDA wil dat het nieuwe college in gesprek gaat met de provincie voor een goede
verbinding tussen Vollenhove en omgeving met Steenwijk.
 Een goede verbinding is nodig voor sociaal maatschappelijke zaken, zoals woon-werkverkeer,
bereikbaarheid intercitystation en het gemeentehuis

