Voor een Midden-Delfland
dat we door kunnen geven
Midden-Delfland

Samenvatting verkiezingsprogramma 2018

Waar het CDA voor gaat:
Midden-Delfland heeft een sterke samenleving dankzij de inzet van veel betrokken
inwoners. Het CDA zet zich ervoor in dat te ondersteunen, door ruimte te geven en door te
investeren. Investeren in de kracht van onze springleven dorpen en het krachtige
buitengebied. Mensen die verantwoordelijkheid nemen moeten ook gehoord worden en
zich gehoord weten, het gemeentebestuur gaat respectvol met hen om. Het CDA gaat
voor een samenleving waar iedereen kan meedoen en speelt in op ieders mogelijkheden.
Dat betekent ook dat we zorg geven aan mensen voor wie de mogelijkheden – om welke
reden dan ook – beperkt zijn. We willen daarom de mogelijkheden die een gemeente
daarbij heeft, zo nuttig mogelijk inzetten.

Concreet betekent dit:
Vitale dorpen waar je veilig kunt wonen
•

•

•

Om levendigheid van onze dorpen sterk te houden of te versterken is het goed dat er
in een integraal centrumplan per dorp gekeken wordt naar de benodigde
ontwikkelingen. Voldoende winkelaanbod, een veilige verkeersituatie en genoeg
parkeerplaatsen hebben hierbij onze aandacht.
Het woningaanbod moet aansluiten op de woonbehoefte, zodat onze dorpen vitaal
blijven. Deze woonbehoefte verschilt sterk per kern. Bij nieuwbouwplannen is voor ons
de Woonagenda leidend.
Het CDA heeft voortdurende aandacht voor de kwaliteit van buurten, de aantrekkelijke
woonomgeving en (het gevoel van) veiligheid. Wij willen de beschikbaarheid van een
wijkagent in ieder dorp voortzetten.

Sterke samenleving met zorg voor elkaar
•

•

Het CDA wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarbij gaan we uit van de
persoonlijke kracht van mensen. Wij zijn er van overtuigd dat meedoen bijdraagt aan
sociaal welzijn, aan ontplooiing van mensen en geeft structuur in het dagelijks leven.
Het CDA wil investeren in welzijn, sport, cultuur en ondersteuning van mantelzorgers.

•
•

Het CDA streeft naar ouderenzorg van goede kwaliteit, passend en betaalbaar, een
integrale aanpak, persoonlijke aandacht en preventie.
Van nieuwkomers (statushouders) wordt verwacht dat zij snel integreren en
participeren door (on)betaald werk en taalonderwijs.
Jeugd en onderwijs

•

•

•

Meedoen in de samenleving is van groot belang voor kinderen die in armoede
opgroeien. Het CDA staat er voor dat alle kinderen moeten kunnen sporten,
muzieklessen en/of andere culturele activiteiten kunnen volgen. De financiële middelen
die hiervoor beschikbaar zijn moeten in de komende jaren toereikend blijven.
Het uitgangspunt binnen onze gemeente is dat de toegang tot de zorg zo is
georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment
worden geleid. Essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders zo laag
mogelijk wordt. Het CDA ziet er op toe dat er geen wachtlijsten zijn in de jeugdzorg.
Het CDA wil investeren in talent, van speciaal onderwijs tot en met de universiteit.
Ieders talent is welkom.

Krachtig (buiten)gebied met actieve ondernemers
•

•

•

Midden-Delfland is een uniek en authentiek landschap tussen de grote steden met een
duidelijk agrarisch karakter. Mensen van binnen en buiten het gebied, recreanten en
natuurliefhebbers genieten er dagelijks van. Het CDA stelt de samenhang tussen de
economische kracht van het agrarisch bedrijf, natuurwaarden en recreatief gebruik van
het gebied centraal waarbij zowel schaalvergroting als verbreding mogelijk blijft.
Opmerkelijk veel van onze inwoners hebben al een eigen bedrijf. Het CDA wil dat de
gemeente die bedrijven ondersteunt door zoveel mogelijk belemmeringen te
voorkomen en door groei mogelijk te maken.
Veel belangrijke wegen in ons gebied die een functie vervullen voor het bovenlokale
verkeer worden op korte termijn een knelpunt. Wij willen dat deze knelpunten weg
genomen worden. De N468 kan onder voorwaarden een gemeentelijke weg worden.
Duurzaamheid

•

•

•

Om duurzaamheid niet slechts een project van de overheid te laten zijn kiezen we voor
spontane projecten op de schaal van dorpen. Daarbij willen we vooral aansluiten bij
initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden.
‘De wereld mooier achterlaten dan we haar aantreffen’, ofwel goed rentmeesterschap
vormt de kern van onze visie op energietransitie, waarbij we in ieder geval denken aan:
o bevorderen van aardwarmte voor bedrijfsgebouwen en voor woningen.
o samen met (woningbouw)coöperaties energiezuiniger maken van
huurwoningen, scholen etc.
Het CDA wil dat het financieel beleid gekenmerkt wordt door zorgvuldig en transparant
beheer van publiek geld en afgewogen besteding van budgetten. Reserves kunnen
worden ingezet voor uitgaven aan doelen waarvoor het geld opzij is gezet.

