Voor een Midden-Delfland dat we door kunnen geven
Algemene beschouwingen CDA Midden-Delfland 2019
Het CDA is verheugd dat we na een goede verkiezingsuitslag aan de coalitie deel mogen
nemen en dat de voor ons belangrijke punten, te weten het sociaal domein, goed
omgaan met de beschikbare financiële middelen en woningbouw, terugkomen in het
hoofdlijnenakkoord en het collegewerkprogramma “Duurzaam vooruit”. Het CDA kan zich
vinden in de opgestelde begroting voor 2019, die degelijk overkomt. Voor het komende
jaar is een bescheiden positief saldo geschetst.
Zoals we in ons verkiezingsprogramma al aangaven is het leven voor de meesten al heel
goed in Midden-Delfland, en dit uit zich bijvoorbeeld in relatief geringe werkloosheid en
een rijk verenigingsleven. Met recht bevindt Midden-Delfland zich dus jaar na jaar in de
top van diverse ranglijsten van de beste gemeente om te wonen. Dat het leven hier voor
velen goed is, betekent niet dat er geen werk te doen is. Integendeel. Ook hier zijn er
mensen die onze hulp en solidariteit nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met een
zorgbehoefte of jongeren die moeilijk een huis kunnen vinden. Ook de beschikbaarheid
van winkels en andere voorzieningen in onze dorpen blijft een punt van aandacht.
De focus van het CDA in 2019
In ons verkiezingsprogramma “Voor een Midden-Delfland dat we door kunnen geven”
gaven we aan ons de komende vier jaar in te zetten voor mensen die door leeftijd,
gezondheid, werkomstandigheid, achtergrond of welke reden dan ook aandacht en zorg
nodig hebben en daarvan niet verstoken mogen blijven. Ook onze leefomgeving moet
beschermd worden, want volgende generaties moeten op dezelfde wijze gebruik kunnen
maken van onze wereld. Vanuit de bijbelse boodschap voelen we ons geroepen ons in te
zetten voor een sterke en betrokken samenleving, waarin mensen met respect omzien
naar elkaar en zorgen voor elkaar. Dat willen we doen in een prachtig en krachtig gebied,
dat we willen beschermen, ontwikkelen en doorgeven.
In 2019 gaat onze aandacht specifiek uit naar onderstaande zeven thema’s.
1. Goed winkelaanbod met voldoende parkeergelegenheid voor al onze kernen
Voor alle drie dorpen is er een centrumplan of is dat in de maak. Oogmerk is steeds dat
de levendigheid van onze dorpen sterk moet blijven, zo mogelijk versterkt moet worden.
Het winkelaanbod is daarbij voor het CDA een belangrijke factor. Het CDA wil graag van
het college van burgemeester en wethouders weten wat zij de komende jaren wil doen
om dit aanbod, met name in Den Hoorn, verder te versterken. Het meest vergevorderd is
het Centrumplan Den Hoorn. We wachten hier al jaren op voortgang. Het CDA vraagt
het college met de grootst mogelijke spoed door te pakken in dit dossier. Inzake het
Centrumplan Maasland is er een besluit genomen. Het CDA is benieuwd naar de
verdere uitwerking. Voor Schipluiden liggen er ook mooie kansen om het centrum
verder te verbeteren. Er is een goede start gemaakt, hier is echter de parkeersituatie ook
van groot belang. Daarom vraagt het CDA aan het college om de mogelijkheden van een
ondergrondse parkeervoorziening achter de AH-supermarkt in 2019 te onderzoeken.
2. Politie die meer zichtbaar en beter bereikbaar is
Het CDA onderkent niet alleen het belang van veiligheid, maar ook het belang dat
veiligheid wordt ervaren. We hechten eraan dat de politie zichtbaar op straat aanwezig is,
net als de buurtpreventen die zichtbaar in de dorpen patrouilleren. Het CDA wil de
beschikbaarheid van een wijkagent in ieder dorp voortzetten, zodat de politie de
plaatselijke situatie goed kent en direct aanspreekbaar is. Het CDA wil van het college
weten welke maatregelen zij in 2019 nemen om de bereikbaarheid en zichtbaarheid
van de politie te verbeteren.
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3. Een oplossing voor de ontsluiting van Maasland, meer vergroening van de
buitenruimte en meer initiatieven om duurzaamheid te bevorderen
Voor het CDA is een goede bereikbaarheid van groot belang. Het CDA roept daarom het
college op om tot een oplossing te komen rond de ontsluiting van Maasland. Een
oplossing die recht doet aan onze inwoners. Het CDA heeft aandacht voor de leefkwaliteit
van buurten. Met vergroening van de buitenruimte en het klimaatadaptief inrichten
van de Plantage in Maasland zijn goede stappen gezet die navolging verdienen. Het liefst
worden wat ons betreft dit soort plannen samen met omwonenden opgesteld. Graag
zouden we van het college willen weten welke concrete ambities zij als bestuurders
hebben en hoe omwonenden hierbij betrokken worden. Het CDA is trots dat we in het
hoofdlijnenakkoord tot de afspraak zijn gekomen dat in 2020 de CO2-uitstoot met 30
procent gereduceerd moet zijn t.o.v. 2010. Wij zien een aantal goede initiatieven zoals
de oprichting en start van de energiecoöperatie Midden-Delfland. Het CDA heeft
diverse duurzame initiatieven gezien die ook voor onze gemeente interessant kunnen
zijn. Bijvoorbeeld rondom duurzame energiebronnen of een pilot waarbij jonge gezinnen
kennis kunnen maken met het gebruik van wasbare luiers. Graag hoort het CDA hoe
het college staat tegenover het initiëren en faciliteren van dit soort initiatieven.
4. Brede buurtscholen als ontmoetingsplek
Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. Hierbij is ieders talent
waardevol. Goede huisvesting voor onze basisscholen en daar waar mogelijk
multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen is van belang. Het CDA vraagt het college
om in 2019 een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een brede buurtschool als
ontmoetingsplek te gebruiken die ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut wordt.
5. Verbeterde zorg en (woon)voorziening voor ouderen in met name Den Hoorn
en preventie huiselijk geweld van zowel kinderen, jongeren en ouderen
Op gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet zijn de afgelopen jaren belangrijke
stappen gezet. Iedereen doet mee, is daarbij ons credo. We constateren dat het
voorzieningenniveau in de drie kernen zeer goed is. Het CDA vindt het belangrijk dat dit
niveau minimaal blijft zoals het nu is en daar waar mogelijk wordt verbeterd. Zo vraagt
het CDA bijvoorbeeld aan het college om met name in Den Hoorn te zorgen voor
verbeterde zorg en (woon)voorzieningen voor ouderen.
Ook vindt het CDA het wenselijk om kinderen in armoede meer erkenning te geven.
Het zou goed zijn als er bijvoorbeeld op scholen meer over armoede wordt gesproken.
Helaas gebeurt het nog te vaak dat er slachtoffers zijn van huiselijk geweld, zowel
kinderen, jongeren als ouderen. Vaak durven deze slachtoffers niet in gesprek te gaan of
weten ze niet waar en bij wie zij terecht kunnen. Het CDA wil dan ook graag dat het
college in 2019 meer gaat inzetten op preventie van huiselijk geweld.
6. De producten van ons MKB meer onder de aandacht brengen
Midden-Delfland is een bijzonder ondernemende gemeente: opmerkelijk veel van onze
inwoners hebben een eigen bedrijf. Ook hoort bij Midden-Delfland dat mensen uit de
omliggende steden bij ons komen recreëren. De titel “Bijzonder Provinciaal Landschap”
biedt grote kansen om de stad-land relaties te verstevigen. Het CDA vindt het
belangrijk dat er extra ingezet worden op de ‘branding’ van het merk Midden-Delfland.
Hierbij staan voor ons het MKB en zijn producten centraal.
7. Bedrijfsverplaatsingen uit onze kernen, ten gunste van woningbouw
Afgelopen jaren hebben wij ons hard gemaakt voor voldoende woningbouw zodat
jongeren hier kunnen blijven wonen. We zijn dan ook verheugd dat in de coalitie de
afspraak is gemaakt dat er 700 woningen gebouwd gaan worden. Daarbij vraagt het CDA
het college de mogelijkheid te onderzoeken om in de Harnaschpolder gronden aan te
kopen voor bedrijfsverplaatsingen uit onze kernen. Op de vrijgekomen gronden kan
woningbouw gerealiseerd worden en dat bespaart ons kostbare groene gebied.
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