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Een nieuw begin, een nieuwe gemeente
Westerkwartier!

Wij geloven in een samenleving waarin mensen voor
elkaar opkomen en voor elkaar zorgen, waar dat
nodig is, en waar iedereen op zijn of haar manier
meedoet. Een samenleving waarin mensen ruimte
krijgen om verantwoordelijkheid te krijgen en
verantwoordelijkheid te nemen en normen en
waarden te delen, met respect voor onderlinge
verschillen. Daarmee verwoorden we de
uitgangspunten van het CDA: solidariteit, gespreide
verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en
rentmeesterschap.

Wij willen er zijn voor mensen in die samenleving en
wij vinden dat de gemeente daarin een belangrijke
rol speelt. Door initiatieven vanuit de samenleving te
ondersteunen en verbindingen te leggen tussen
inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en
maatschappelijke organisaties, scholen en kerken.
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De samenleving zijn wij

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Het bevorderen van de gemeenschapszin en het versterken van de

samenleving door het ondersteunen van verenigingen en vri jwil l igers-

organisaties;

• Het ondersteunen van individuele inwoners die zich (nog) niet zelfstandig

kunnen redden.



De samenleving zijn wij. Iedereen is uniek, we verschillen in leeftijd, in werk, in geloof, in
afkomst, in inkomen en politieke voorkeur. Die verschillen kunnen leuk en inspirerend
zijn, maar er ook toe leiden dat er een wij/zijdenken ontstaat. CDA Westerkwartier vindt
het belangrijk dat we verbonden zijn met onze medemens en compassie tonen. Wij
noemen dat solidariteit, het eerste uitgangspunt van het CDA.

Ieder mens heeft talenten gekregen daarom verwachten we ook dat inwoners deze talenten

inzetten voor onze gemeente. Daarom wil len we ons samen met u inzetten om bestaande

voorzieningen zoals dorpshuizen, zwembaden, scholen en-, (sport)verenigingen in stand te

houden of te verbeteren.

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Het bevorderen van de gemeenschapszin en het versterken van de

samenleving door het ondersteunen van verenigingen en vri jwil l igers-

organisaties;

• Het ondersteunen van individuele inwoners die zich (nog) niet zelfstandig

kunnen redden.
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Iedereen doet mee

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Een actief beleid om langdurig werklozen en mensen met afstand tot de

arbeidsmarkt geplaatst te kri jgen in ondernemingen, de gemeente geeft het

goede voorbeeld ;
• Het betrekken van het beroepsonderwijs en initiatieven vanuit het bedri jfsleven

hierin ;
• Een wensenplan opstel len en uitvoeren voor toekomstbestendige verbindingen,

met name tussen het noordeli jk- en zuidel i jk deel van het Westerkwartier;
• Bouwmogeli jkheden voor bedri jven en woningen in de gehele gemeente binnen

ruimtel i jke-, stedenbouwkundige- en landschappeli jke mogeli jkheden. Voor de

vele kleine dorpen kan afzonderl i jk beleid worden geformuleerd met de

inspanningsverpl ichting om daar de leefbaarheid op peil te houden ;
• Ontwikkelen van dorpen in samenhang met landbouw en natuurontwikkeling.

voor het CDA horen deze onlosmakeli jk bi j elkaar.



Een sterke samenleving heeft behoefte aan een betrouwbaar bestuur. Het CDA staat al vanaf
haar ontstaan voor goede en betrouwbare bestuurders. Ook in het Westerkwartier gaan we
ervoor goede bestuurders te leveren. Goed besturen is voor het CDA ook dat het
huishoudboekje van de gemeente goed op orde is. Wij werken niet met tekorten. Publieke
gerechtigheid is het derde uitgangspunt van het CDA, dat betekent een betrouwbare
overheid.

Wij geloven in de kracht van de inwoners in de gemeente Westerkwartier. Inwoners die naar

vermogen wil len meebouwen aan een sterke samenleving, aan een sterke gemeente die we zijn en

wil len bl i jven. Wij zien een taak voor iedereen: als kostwinner, als vri jwil l iger, als mantelzorger maar

ook als scholier. Actief zi jn dorpen, buurten, wijken en verenigingen. Dat noemen we, gespreide

verantwoordeli jkheid, het tweede uitgangspunt van het CDA.

Die bestuurders kunnen het niet al leen. Wij geloven in de kracht van mensen in de gemeente

Westerkwartier. Mensen die naar vermogen wil len meebouwen aan de Samen Doen! Maatschappij

die het Westerkwartier is. Wij zien een taak voor iedereen: je werkt, je doet vri jwil l igerswerk of je

volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee!

Iedereen doet mee betekent ook dat er voor iedereen plaats moet zi jn. In ons huisvestingsbeleid

wil len we dan ook divers bl i jven. Weinig regels, veel mogeli jkheden. Daar waar mogeli jk wordt

maatwerk geleverd. Ouderen, jongeren, mensen met beperkingen, vluchtel ingen, iedereen heeft

eigen specifieke wensen. We proberen daar zoveel mogeli jk rekening mee te houden. De lokale

vraag is daarbij het uitgangspunt. Er gaan geen dorpen op slot.

Belangri jk om mee te kunnen doen zijn goede verbindingen tussen kernen en dorpen, zowel voor

werk en onderwijs en zorg. Wij wil len een analyse van de verkeersverbindingen in het

Westerkwartier, waarbij met name gekeken moet worden naar de toekomstbestendigheid van de

hoofdverbindingen voor fietsers en het gemotoriseerde verkeer tussen het noordeli jk en het zuidel i jk

deel van het gebied. De analyse moet uitmonden in een plan van gewenste investeringen.

Het openbaar vervoer bl i jft een belangri jke voorziening, niet al leen voor het bezoeken van

maatschappeli jke voorzieningen maar ook voor het woon-werk verkeer. Ook daarvoor is goede

infrastructuur nodig.

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Een actief beleid om langdurig werklozen en mensen met afstand tot de

arbeidsmarkt geplaatst te kri jgen in ondernemingen, de gemeente geeft het

goede voorbeeld ;
• Het betrekken van het beroepsonderwijs en initiatieven vanuit het bedri jfsleven

hierin ;
• Een wensenplan opstel len en uitvoeren voor toekomstbestendige verbindingen,

met name tussen het noordeli jk- en zuidel i jk deel van het Westerkwartier;
• Bouwmogeli jkheden voor bedri jven en woningen in de gehele gemeente binnen

ruimtel i jke-, stedenbouwkundige- en landschappeli jke mogeli jkheden. Voor de

vele kleine dorpen kan afzonderl i jk beleid worden geformuleerd met de

inspanningsverpl ichting om daar de leefbaarheid op peil te houden ;
• Ontwikkelen van dorpen in samenhang met landbouw en natuurontwikkeling.

voor het CDA horen deze onlosmakeli jk bi j elkaar. 7



Wij zorgen voor elkaar



Het CDA heeft als uitgangspunt het verminderen en voorkomen dat inwoners in een
sociaal isolement terecht komen. Bij ontmoetingspunten kunnen inwoners terecht met
vragen, deelnemen aan activiteiten of langsgaan voor een gezellig praatje. Zorg en
welzijnsorganisaties geven aan dat mensen in het Westerkwartier maar beperkt om hulp
vragen bij (financiële) problemen. Een klein deel van de inwoners is bekend bij zorg en
hulpverleners. Het bevorderen van deelname aan maatschappelijke verbanden willen wij
optimaliseren.

Buurthuiskamers of andere ontmoetingspunten kunnen bijdragen aan het vergroten van

zelfredzaamheid, het verminderen en/of voorkomen van eenzaamheid en het stimuleren van het

omzien naar elkaar. Bij de ontmoetingspunten kun je terecht met vragen, je kunt er deelnemen

aan activiteiten of langsgaan voor een gezell ig praatje. Iedereen is welkom!

De inzet van vri jwil l igers en mantelzorgers is onmisbaar, zi j laten in de prakti jk zien wat omzien

naar elkaar is. In het optimaal verlenen en aanbieden van zorg ontstaat zo de juiste balans

tussen vri jwil l igers en mantelzorgers ten opzichte van professionele hulpverlening.

Daarnaast wil het CDA armoede en sociale uitsluiting meer gestructureerd aanpakken, één

toegang waar inwoners terecht kunnen met een hulpvraag en verwezen kunnen worden naar

voedselbank, extra financiële ondersteuning, schuldsanering en hulp bij het invul len van

formulieren. De gemeente facil iteert waar mogeli jk. De gemeente ondersteunt en activeert

inwoners die door omstandigheden recht hebben op bijstand. Ook heeft de gemeente haar

bevoegdheden en verantwoordeli jkheden aan zorgtaken. Op het gebied van kind (Gezin) en

Jeugdzorg, ouderen en gehandicapten. Dit vraagt een bestuur met lef die signalen vroeg oppakt

en veel investeert in preventie. Maar ook ruimte schept en voorwaarden creëert zodat

professionals meer ruimte kri jgen door minder regels. Het CDA stimuleert innovaties in de zorg

waarbij een zo groot mogeli jke hulpvraag kan worden beantwoord.

De gemeente bli jft het laatste vangnet bij werkeloosheid, ziekte, beperking en schulden. Goede

voorl ichting en bli jvende aandacht is noodzakeli jk.

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Het inzetten van armoede regisseurs;

• Het inzetten van Buurthuiskamers;

• Jeugdzorg waarbij preventief werken het uitgangspunt is;

• Ondersteuning van mantelzorgers en vri jwil l igers;

• Adequate en op de doelgroep toegesneden voorl ichting.
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Wij vinden elkaar

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Invoering van een dorpen- en wijkenbeleid met ondersteuning van een

dorpencoördinator;
• Ondersteuning van initiatieven vanuit dorpen en wijken, burgerparticipatie;
• Het instel len van een onafhankeli jke ombudsfunctionaris bi j de gemeente

Westerkwartier die voor al le inwoners, ondernemers en verenigingen een

vraagbaak kan zijn wanneer al le andere (juridische) mogeli jkheden zijn

benut;
• Ontwikkelen van beleid voor de landschappen in het zuidel i jk

Westerkwartier en Middag-Humsterland, ook in relatie met recreatie en

toerisme.



Een nieuwe gemeente biedt nieuwe mogelijkheden. Eén van deze mogelijkheden is om
kaders bij te stellen. Kaders geven duidelijkheid en ruimte. Daarnaast geven ze ook
grenzen aan over dat wat wenselijk is en wat niet. Daar waar inwoners en organisaties zelf
kaders afspreken en elkaar daarop durven aanspreken, is de overheid minder nodig. De
kaders staan ten dienste van de samenleving en niet andersom. Omdat de kernen in het
Westerkwartier van elkaar verschillen, kunnen de kaders die ten dienste staan van deze
kernen ook verschillen. We willen de sterke punten van de verschillende kernen
erkennen, stimuleren en versterken.
Daarom zetten we ons in voor dorpen en wijkenbeleid. Initiatieven vanuit dorpen en
wijken worden actief ondersteund. Wij stellen daarom voor om, als een proefproject, een
aantal dorpen en wijken budgetten toe te kennen waarover de inwoners zelf kunnen
beschikken.

Sinds 1 januari 201 8 is, op initiatief van het CDA in Zuidhorn, de functie van een onafhankeli jke

ombudsfunctionaris ingesteld. Inwoners kunnen met hun vragen en klachten over de uitvoering

van de WMO, de Jeugdwet of de Participatiewet bij hem of haar terecht. Het CDA wil dat de

ombudsfunctie ook in de nieuwe gemeente Westerkwartier wordt ingesteld.

Mensen genieten van kunst en cultuur. Kunst en cultuur worden gedragen door vele

organisaties, zoals muziek- en zangverenigingen, toneelverenigingen, Kaliber Kunstenschool,

bibl iotheek, musea, creatief centrum, culturele raad, historische kring en vele andere particul iere

instel l ingen. Het CDA vindt een goed contact met deze organisaties belangri jk om te komen tot

een goed gemeentel i jk kunst- en cultuurbeleid.

Bijzondere aandacht vragen wij voor belangri jke natuurgebieden zoals het coulissen-landschap

in het zuidel i jk Westerkwartier en het nationaal landschap Middag-Humsterland. Wij vinden dat

de gemeente daarin een actieve rol mag spelen.

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Invoering van een dorpen- en wijkenbeleid met ondersteuning van een

dorpencoördinator;
• Ondersteuning van initiatieven vanuit dorpen en wijken, burgerparticipatie;
• Het instel len van een onafhankeli jke ombudsfunctionaris bi j de gemeente

Westerkwartier die voor al le inwoners, ondernemers en verenigingen een

vraagbaak kan zijn wanneer al le andere (juridische) mogeli jkheden zijn

benut;
• Ontwikkelen van beleid voor de landschappen in het zuidel i jk

Westerkwartier en Middag-Humsterland, ook in relatie met recreatie en

toerisme.
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Samen in beweging



Bewegen is gezond en het bevordert samenwerking en doorzettingsvermogen. Sporten
kan daarnaast in breder zin veel betekenen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan het
organiseren van sportieve activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen, sporten als
middel om ouderen weerbaarder te maken, sport als sociale stimulans en als middel voor
integratie voor vluchtelingen maar ook sport om de jeugd te stimuleren actief te blijven.

Om dit al les te realiseren en in veel gevallen ook te onderhouden is er vri jwil l igersbeleid nodig

en goede sportaccommodaties. Het CDA heeft de afgelopen jaren veel aandacht en inzet

besteed aan Sport en Beweging. Wij zi jn dan ook trots op onze sportaccommodaties. We

hebben veel variëteit en goed onderhouden voorzieningen in al le (sport)dorpen.

Voor de toekomst vraagt dit nog steeds een gezamenli jke aanpak van de gebruiker en de

gemeente. Ook op het gebied van recreatie en ontspanning. We bli jven leefbaarheidsprojecten

ondersteunen, zoals we dat deden bij de aanleg van fietspaden en andere recreatieve

voorzieningen. Door met de bewoners op zoek te gaan naar creatieve samenwerking ontstaan

er kansen voor iedereen.

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Goed onderhoud van de (sport)accommodaties en de gebruikers hierbi j te

betrekken;

• Ondersteuning van leefbaarheidsprojecten gericht op recreatie en ontspanning;

• Bl i jvend ondersteunen en stimuleren van vri jwil l igerswerk;

• Sportcoach voor mensen die niet georganiseerd bewegen.
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Economie

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Vanuit een actieve en facil iterende rol met betrokken vakspecial isten en in

samenspraak met lokale ondernemers invul l ing geven aan gemeentel i jke

ondersteuning en bijdragen aan groei en ontwikkeling;

• Ruimte voor groei en vestiging op goed bereikbare gebieden aan de A7

met actief beleid en sturing op leegstaande industriële en agrarische

gebouwen om hergebruik en herontwikkeling te stimuleren;

• Veil ige en nette winkelcentra welke goed bereikbaar zijn met een

minimum aan leegstaande winkelpanden;

• Samen op zoek naar een gezonde balans in het buitengebied tussen

agrarische bedri jvigheid, recreatie & toerisme en natuur waarbij we open

staan voor innovatieve duurzaamheidsinitiatieven;

• Het op de kaart zetten van de gemeente Westerkwartier als

ondernemersvriendeli jke, duurzame betrokken partner voor een goed

vestigingskl imaat;

• Het CDA hecht aan de zondagsrust, maar beseft ook dat openstel l ing

van winkels in een deel van het Westerkwartier real iteit is. Het CDA wil

dat de gemeente Westerkwartier tot een regeling inzake openstel l ing van

winkels op zon- en feestdagen komt.

Samen de handen uit de mouwen



Het Westerkwartier is een belangrijke banenmotor in Groningen met goed geoutilleerde
en gerevitaliseerde bedrijventerreinen aan de A7. Er is een gezond ondernemersklimaat,
krachtige samenwerking tussen ondernemers en overheid, en goede bereikbaarheid. Deze
uitgangspositie wil het CDA graag behouden en versterken.

Bloeiende en groeiende bedri jven hebben werknemers nodig, inwoners kunnen daardoor in

eigen gemeente of regio aan het werk. Samenwerking tussen bedri jfsleven en onderwijs vindt

het CDA belangri jk voor de werkgelegenheid voor jongeren en dat ondersteunen wij van harte.

Ook voor de positie van de ZZP’er wil len we meer aandacht.

Aan de andere kant kent onze gemeente een sterke agrarische sector, die belangri jk is voor de

leefbaarheid van het platteland. Wij zetten ons daarom in voor een vitaal buitengebied, een

buitengebied waar plaats is voor de boeren, de bewoners en de toeristen. Dit vereist een balans

tussen natuur, landbouw en recreatie. Wij zoeken naar versterking van de lokale economie en

bli jvende werkgelegenheid, de gemeente kan bijdragen aan de randvoorwaarden, door onder

andere minder regelgeving en administratieve lasten voor ondernemers, die nodig is voor groei

en ondersteuning.

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Vanuit een actieve en facil iterende rol met betrokken vakspecial isten en in

samenspraak met lokale ondernemers invul l ing geven aan gemeentel i jke

ondersteuning en bijdragen aan groei en ontwikkeling;

• Ruimte voor groei en vestiging op goed bereikbare gebieden aan de A7

met actief beleid en sturing op leegstaande industriële en agrarische

gebouwen om hergebruik en herontwikkeling te stimuleren;

• Veil ige en nette winkelcentra welke goed bereikbaar zijn met een

minimum aan leegstaande winkelpanden;

• Samen op zoek naar een gezonde balans in het buitengebied tussen

agrarische bedri jvigheid, recreatie & toerisme en natuur waarbij we open

staan voor innovatieve duurzaamheidsinitiatieven;

• Het op de kaart zetten van de gemeente Westerkwartier als

ondernemersvriendeli jke, duurzame betrokken partner voor een goed

vestigingskl imaat;

• Het CDA hecht aan de zondagsrust, maar beseft ook dat openstel l ing

van winkels in een deel van het Westerkwartier real iteit is. Het CDA wil

dat de gemeente Westerkwartier tot een regeling inzake openstel l ing van

winkels op zon- en feestdagen komt.
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Ook duurzaamheid doe je samen

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Een duurzame energievoorziening met prioriteit voor energiebesparing en een

sterk verminderd gebruik van aardgas;

• Het ruimte geven aan duurzame en innovatieve projecten in de breedste zin van

het woord die bijdragen aan de balans tussen mens, mil ieu en een gezonde

economie;

• Het (mee) ontwikkelen van een groter duurzaam energieproject waardoor er

financieringsmogeli jkheden ontstaan voor lokale duurzaamheidsinitiatieven.

• Het samenwerken, facil iteren en stimuleren van duurzame coöperatieve

initiatieven waaronder de gebiedscoöperatie Westerkwartier het actief verzet

bieden tegen ondergrondse CO2- opslag;

• Het facil iteren van grootschalige duurzame energievoorzieningen voor zover deze

worden ontwikkeld volgens de coöperatieve Westerkwartier-aanpak. Inwoners

moeten hier direct van kunnen profiteren.



Een duurzame toekomst vraagt om een duurzame energievoorziening en een groei naar
een circulaire economie waarin we grondstoffen niet uitputten en reststoffen
hergebruiken in plaats van opmaken. Het CDA Westerkwartier wil hierin ambitieus
samenwerken met inwoners, lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties en
verenigingen. Dit betekent faciliteren, eventuele lokale barrières wegnemen en ruimte
creëren in beleid zodat lokale, duurzame en innovatieve initiatieven succesvol worden
opgezet. Hierbij streven we naar een balans tussen mens, milieu en gezonde economie.
Dit is het vierde uitgangspunt van het CDA, rentmeesterschap.

Een duurzame energievoorziening betekent voor het CDA, het intensiever ontwikkelen van niet

fossiele energiebronnen en het gebruik van fossiele energie steeds meer verminderen. De

winning van aardgas wordt tot nul gereduceerd in 2030.

In al les wat we in duurzaamheid wil len investeren kan het ondersteunend zijn aan andere

thema’s als inkomensondersteuningen armoedebestri jding, het behoud van voorzieningen,

innovatie en maatschappeli jk verantwoord ondernemen. Immers; minder energieverbruik en

een lagere energierekening bij zowel de gemeente, haar inwoners als bedri jven en

maatschappeli jke organisaties helpt onze omgeving in al le opzichten verder. Zowel in een

wereld die we wil len doorgeven aan onze kinderen als in het in stand houden van sterke

dorpen en onafhankeli jke- en zelfstandige inwoners.

Door als gemeentel i jke overheid mee te participeren en te ontwikkelen in een groter duurzaam

energieproject, ontstaan mogeli jkheden voor het vormen van een energiefonds dat ten goede

komt aan dit beleid.

In deze visie past geen ondergrondse opslag van CO2. Grootschalige energievoorzieningen,

zoals zonne- en windmolenparken, zonder draagvlak en zonder economisch verdienmodel voor

onze regio horen niet in onze regio thuis. Wel duurzame energieproductie, opgezet en

gedragen door lokale coöperatieve samenwerking, waarbij de revenuen in de regio bl i jven

passen bij onze gemeente en bij het CDAWesterkwartier.

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Een duurzame energievoorziening met prioriteit voor energiebesparing en een

sterk verminderd gebruik van aardgas;

• Het ruimte geven aan duurzame en innovatieve projecten in de breedste zin van

het woord die bijdragen aan de balans tussen mens, mil ieu en een gezonde

economie;

• Het (mee) ontwikkelen van een groter duurzaam energieproject waardoor er

financieringsmogeli jkheden ontstaan voor lokale duurzaamheidsinitiatieven.

• Het samenwerken, facil iteren en stimuleren van duurzame coöperatieve

initiatieven waaronder de gebiedscoöperatie Westerkwartier het actief verzet

bieden tegen ondergrondse CO2- opslag;

• Het facil iteren van grootschalige duurzame energievoorzieningen voor zover deze

worden ontwikkeld volgens de coöperatieve Westerkwartier-aanpak. Inwoners

moeten hier direct van kunnen profiteren.
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Een veilig Westerkwartier



In het Westerkwartier is het veilig toeven. Dit willen wij graag zo houden. Daarvoor moet
blijvend worden geïnvesteerd in de inrichting van de openbare ruimten. Met de politie
moeten afspraken worden gemaakt over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en
handhaving. De gemeente zou meer bevoegdheden moeten hebben over de handhaving
in het verkeer. Preventie is nodig door de inzet van buurtagenten, gemeentelijke
handhavers en voorlichting.

De jeugdzorg en het jongerenwerk moeten op orde zijn. De brandweer en ambulancezorg

moeten zo zijn georganiseerd dat de voorgeschreven aanri jti jden worden gehaald.

Rampenplannen moeten worden bekendgemaakt. Maatregelen bij evenementen moeten

duidel i jk zi jn en afgestemd op lokale omstandigheden. Wij vinden dat de nieuwe gemeente voor

het hele gebied, in overleg met de inwoners, een samenhangend veil igheidsplan moet maken.

Het CDA Westerkwartier gaat voor:

• Het veil ig houden van het Westerkwartier;
• Het maken van een samenhangend veil igheidsplan, in overleg met de inwoners.
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CDA Westerkwartier
Website: www.cda.nl/groningen/westerkwartier

E-mail : cdawesterkwartier@outlook.com

Twitter: @CDAWkwartier




