RUIMTE OM TE LEVEN
Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Voorwoord
Er zijn alweer gemeenteraadsverkiezingen !
Tijd voor u als inwoner van Westerveld om na te denken wat de afgelopen 4 jaar u heeft
gebracht. Maar ook tijd om met uw stem te laten zien wat de richting van de volgende vier
jaar moet worden. Kortom … het gaat ergens om.
Er was u ‘nieuw bestuur’ beloofd. Bent u tevreden?
De gemeenteraadsfractie van het CDA Westerveld heeft op verschillende momenten
geprobeerd in de discussies de goede vragen te stellen om een besluit te kunnen verbeteren.
Onze grootste frustratie was het feit dat er telkens een nieuw onderzoek werd gestart…
CDA Westerveld wil niet alleen onderzoek maar wil vooral bouwen aan onze gemeente. We
willen Actie.
We gaan door met een groot deel van de huidige mensen om met onze ervaringen meer te
kunnen bereiken. Onze kandidatenlijst bestaat uit een verzameling Westervelders uit
verschillende dorpen en met verschillende leeftijd, ervaring en achtergrond. Met deze groep
mensen, en de vele steun op de achtergrond, denken we een portie gezond verstand in te
brengen in de gemeenteraad.
Samen met uw inbreng kunnen we de mening van Westerveld vertegenwoordigen. CDA
Westerveld steunt op de kracht van de samenleving. Niet ‘ik vind’ maar ‘wij vinden’.
Wij hopen dat ons verkiezingsprogramma een beeld geeft van wat u van ons mag
verwachten. Zo niet… vraag ons gerust. Soms moeten we keuzes maken. Sommige keuzes
liggen voor de hand, andere keuzes vragen om uitleg. U hebt recht op deze uitleg en daar
mag u ons naar vragen. Daar staan we voor als vertegenwoordigers van onze Westerveldse
samenleving.

Met hartelijke groet,
Gerjo Ballast
lijsttrekker van ambitieuze CDA Westervelders
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Inleiding
Dit programma is geschreven voor de verkiezingen van de gemeenteraad van maart 2022.
Het geeft informatie over wat het CDA Westerveld wil bereiken in de komende
raadsperiode.
Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij. We zijn een politieke partij die
wortelt in alle lagen van onze samenleving en die staat in een rijke christelijke traditie. Wij
gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie die openstaat voor de brede
diversiteit in onze samenleving. Het CDA is een partij waarbij je welkom bent zonder te
letten op je levensovertuiging.
Het CDA is ook een partij die midden in de samenleving staat. Een middenpartij die mensen
en organisaties verbindt. Een partij waarbij ieder mens telt en die ook staat voor
samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, zorg voor elkaar en vertrouwen hebben in
elkaar.
Bij het plaatselijke CDA Westerveld zijn veel verschillende mensen betrokken. Het zijn
mensen die ieder vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen en in het CDA
een plaats daarvoor vinden. Voor iedereen is plaats en aandacht binnen het CDA
Westerveld. Samen werken we aan een mooier en beter Westerveld.
Het CDA gaat uit van de volgende kernbegrippen:
1. Rentmeesterschap - We voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving.
2. Gespreide verantwoordelijkheid - We vinden het belangrijk dat er ruimte en vertrouwen is
voor eigen inbreng van onze inwoners.
3. Publieke gerechtigheid - De overheid moet betrouwbaar zijn.
4. Solidariteit - We willen betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.
Het CDA Westerveld vertaalt dat in onderstaande vijf principes:
1. Ruimte voor onze aarde. Het gaat om het leveren van een echte bijdrage op het
gebied van duurzaamheid.
2. Ruimte voor eigen initiatief.
3. Ruimte om te ondernemen.
4. Ruimte voor een rechtvaardige samenleving met een betrouwbare, dienstbare en
beschermende overheid.
5. Ruimte om te wonen, werken en te recreëren.
We willen ons in de komende raadsperiode opnieuw sterk maken voor jong en oud.
Niet ieder voor zich, maar “zij aan zij”!
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Thema’s
Klimaat
We weten allemaal dat we te maken hebben met klimaatverandering en dat wij hier zelf (de
mens) oorzaak van zijn. We zullen onze manier van leven moeten aanpassen om hier iets aan
te doen. Wat wil CDA Westerveld hier aan doen?
CDA Westerveld vindt klimaat een belangrijk thema. Dit raakt ons allemaal. We vinden dat
de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft en klimaatneutraal moet zijn. Oftewel, dat er
geen nadelige gevolgen mogen zijn voor klimaatverandering. We willen ook dat er bij alle
plannen gekeken wordt naar de invloed op het klimaat. Bij deze klimaatmaatregelen willen
we, net als bij andere plannen, dat deze voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar zijn.
Omdat het verkeer veel invloed heeft op het milieu, willen we dat onze inwoners goede
duurzame keuzes hebben voor vervoer. We willen dat er in elke kern een oplaadpunt is voor
elektrische auto’s. Het openbaar vervoer zou ook verbeterd moeten worden. Er zijn nu
namelijk 12 van de 26 kernen hier op aangesloten. We willen dat de andere kernen ook een
vorm van openbaar vervoer krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door een gewone bus, belbus of
buurtbus met de inzet van vrijwilligers. Een mooi voorbeeld van inzet van vrijwilligers is de
Naobuurtbus die vanuit Vledder rijdt. Een ander voorbeeld is ANWB AutoMaatje. We willen
dat de gemeente hier een actieve rol in speelt.
Door de veranderingen in het klimaat valt er soms veel neerslag in korte tijd. Soms staan
daardoor de straten blank. We willen dat dit opgelost wordt door extra natuurlijke berging;
meer groen en minder steen. En we willen aanmoedigen dat burgers en bedrijven zelf
maatregelen nemen. Denk hierbij aan het gebruik van regentonnen en het inrichten van de
tuinen op een manier zodat er meer water kan worden opgevangen.
Deze maatregelen kosten natuurlijk wel geld. Net als andere maatregelen die goed zijn voor
het milieu, zoals bijvoorbeeld isoleren en plaatsen van zonnepanelen. CDA Westerveld vindt
dat klimaatbeleid sociaal moet zijn. We willen daarom dat er gezocht wordt naar
mogelijkheden om de inwoners te ondersteunen met subsidies en betalingsregelingen voor
vergroening en investeringen in hernieuwbare energie.

Energie
In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat dat het doel is om in 2030 een
kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door zonne- en windenergie. De
landelijke regering heeft besloten dat in 2050 iedereen van het gas af moet zijn. Op welke
manier wil CDA Westerveld zich hier op voorbereiden?
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CDA Westerveld verwacht dat er nog veel inspanningen nodig zijn om aan de Drentse en
landelijke regels te voldoen. Eerst zou er aandacht moeten zijn voor energiebesparing. Want
energie die je niet gebruikt, hoef je niet te kopen of op te wekken. Voor ondernemers is er
nu al de landelijke regel waarbij ze verplicht worden tot het nemen van energiebesparende
maatregelen als de terugverdientijd vijf jaar of minder is. CDA Westerveld wil nog meer
aandacht voor energiebesparende maatregelen voor inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het
isoleren van huizen en gebouwen. De energiecoaches kunnen onze inwoners hierbij
adviseren.
Verder zou het zelf opwekken van duurzame energie moeten worden aangemoedigd. CDA
Westerveld is geen voorstander van zonnevelden. We willen dat voor zonnepanelen eerst de
daarvoor geschikte daken gebruikt worden. Voor het plaatsen van windmolens vinden we
dat er voldoende steun vanuit de inwoners moet zijn. De energie van de windmolens zou
dan voor (een deel van) de lokale bewoners moeten zijn. Op dit moment mogen er in
Westerveld windmolens geplaatst worden met een ashoogte van maximaal 15 meter. Dit
kan in onze gemeente vaak niet uit. Het CDA Westerveld wil daarom dat onderzocht wordt
of er mogelijkheden zijn die ashoogte te verhogen tot 25 meter.
Ook vindt CDA Westerveld dat bij het vervolg van Regionale Energie Strategie (RES) de
inwoners actief worden betrokken. Op die manier kunnen ze zelf meedenken aan de
voortgang en acties in onze gemeente.
In 2050 moeten we van het gas af zijn. CDA Westerveld vindt dat er tijdig bekend moet zijn
welke (regionale) warmtebronnen gebruikt kunnen worden en tegen welke prijs. We vinden
het belangrijk dat inwoners uitgenodigd worden bij het maken van de plannen. We willen
verder dat de gasleidingen blijven zodat we die kunnen gebruiken voor andere duurzame
energie zoals waterstof.
Op verschillende plaatsen in onze gemeente zorgt de winning van aardgas voor onrust onder
onze inwoners. Helaas heeft de gemeente Westerveld alleen een adviesrecht naar het
ministerie als het gaat om gaswinning. Het CDA Westerveld vindt wel dat er bij schade in een
gaswinningsgebied een schaderegeling op basis van omgekeerde bewijslast van toepassing
moet zijn.

Natuurgebieden
Westerveld heeft drie grote natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen: Dwingelderveld,
DrentsFrieseWold en Holtingerveld. Ruim 40% van het grondgebied van de gemeente heeft al
de Natura 2000 status (NP2000). Dat zijn gebieden waarin de natuur extra wordt beschermd
om de biodiversiteit te behouden of te vergroten. In dit gebied gelden extra eisen en is een
streng vergunningenbeleid. Hoe denkt het CDA Westerveld over het gebruik en wonen nabij
deze natuur?
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Het CDA Westerveld heeft ingestemd met een onderzoek om te kijken hoe deze
natuurgebieden, de tussenliggende agrarische gebieden en dorpen met elkaar kunnen
samenwerken. We juichen het toe als natuurlijke ontwikkeling en agrarische ontwikkeling
(en recreatie) hand in hand kunnen gaan. Het een moet het ander niet uitsluiten.
Het is verstandig dat we gezamenlijk overleg houden over het behouden van de
verschillende vormen van natuur van zowel NP2000 én agrarisch gebied. Aan die
overlegtafel voor de Drents-Friese-Grensstreek komen alle vertegenwoordigers bij elkaar.
Het CDA Westerveld wenst geen verdere uitbreiding van de nationale parken in de
gemeente en ook geen verandering van de grenzen.
Zoals de naam al zegt gaan de ‘natuurbeherende organisaties’ over de bescherming van de
natuurgebieden. Als lokale politiek moeten we vooral kijken naar de belangen van iedereen;
daarom willen we ook de verantwoordelijkheid blijven houden over de regels in het
grensgebied naast de natuur.
We kunnen op vrijwillige basis veel met elkaar bereiken. Ook onder de agrarische
grondbezitters is er een hart voor de natuur. Dit is ook een vorm van natuurbeheer. Zij
nemen zelf de maatregelen die zowel voor hun type bedrijf als omliggende natuur passend
zijn. CDA Westerveld staat open voor ondersteuning van natuur versterkende maatregelen
zolang de vrijwilligheid voorop staat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kruidenrijke akkerranden
en bloemstroken langs boeren percelen
Het CDA Westerveld wil daarnaast dat natuurgebieden toegankelijk blijven voor inwoners en
recreanten. Er is volgens ons voldoende ruimte om zowel natuurbehoud en ontspanning
voor de mens te kunnen verbinden.

Recreatie & toerisme
Er zijn veel mensen die naar de gemeente Westerveld komen voor ontspanning. Er is veel
recreatie en toerisme. Wat wil CDA Westerveld voor deze sector?
CDA Westerveld vindt recreatie en toerisme in onze gemeente heel belangrijk. Dit zorgt voor
werkgelegenheid, draagt bij aan de economie en leefbaarheid. De winkels, horeca en
bijvoorbeeld zwembaden zijn namelijk voor een deel afhankelijk van bezoek van toeristen.
En door de toeristen- en forensenbelasting krijgt de gemeente inkomsten. We vinden dat
deze belasting gebruikt moet worden voor de verbetering van recreatie en toerisme. CDA
Westerveld vindt ook dat de hoogte van deze belasting ruim van te voren gedeeld moet
worden. Daarom willen we een afspraak met de sector voor een periode van tenminste drie
jaar.
Gemeente Westerveld doet mee aan het project Vitale Vakantieparken. Dit project heeft als
doel vakantieparken en campings (verder) recreatief aantrekkelijk en economisch gezond(er)
te maken. Als er geen kansen liggen, wordt een bedrijf geholpen om een andere
bestemming te krijgen. Het CDA Westerveld vindt het belangrijk om hier mee door te gaan.
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Het CDA Westerveld ziet mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van de gemeente te
vergroten in een goede samenwerking tussen ondernemers in de recreatie, toerisme en de
verschillende natuurorganisaties. De gemeente moet hierin een stimulerende en
ondersteunende rol vervullen.
Het CDA Westerveld wil goede fiets- en wandelpaden. Als fietspaden aangepakt worden, dan
moet meteen gezorgd worden dat de breedte voldoende is. Verder moet het maai- en
snoeibeleid verbeterd worden. Dit is niet alleen belangrijk voor de recreanten en toeristen,
maar ook onze eigen inwoners hebben hier voordeel van.

Agrarische sector
Naast de aanwezigheid van natuurgebieden is de agrarische sector erg zichtbaar in het
uiterlijk van het platteland in Westerveld. Zowel positieve als negatieve aandacht vullen de
media. Wat kan CDA Westerveld voor deze sector betekenen?
CDA Westerveld vindt dat de agrarische ondernemers recht hebben op een helder
perspectief voor de toekomst. De overheid dient een helder kader te stellen met duidelijke
lange termijn doelen. Daarbinnen moeten ondernemers de gelegenheid krijgen om keuzes
te maken om hun bedrijf te ontwikkelen in een door iedereen gewenste richting.
Veel uitvoeringsregels en -maatregelen komen vanuit Den Haag en Brussel. Wat wel bij de
gemeente Westerveld ligt, is het verlenen van vergunningen. We vinden dat dit goed en
zorgvuldig moet gebeuren. Deze vergunningen zijn belangrijk voor het voortbestaan van
agrarische bedrijven maar ook voor de bescherming van natuur. We sluiten onze ogen niet
voor realiteit. We zien veranderingen op ons af komen. Dit benadrukt het belang van
kwalitatieve goede vergunningen zonder verlies van rechten.
CDA Westerveld kan en wil geen regels stellen die strenger zijn dan de landelijke geldende
regels. Wat een ondernemer elders mag binnen de regelgeving moet ook in Westerveld
mogen. CDA Westerveld ziet dat er vele ondernemers zijn die zelf verantwoordelijkheid
nemen om binnen hun bedrijfsvorm maatregelen in te voeren om hun bedrijfsvoering
toekomstbestendig te maken. Sommige maatregelen kosten tijd. Deze tijd wil CDA
Westerveld hen gunnen. De haalbaarheid op lange termijn staat voorop. De financiële
verplichtingen van ondernemers vragen immers om haalbare gelijkmatige veranderingen.
Het CDA Westerveld steunt de deelname aan de Drentse pilot om te onderzoeken op welke
manier er met een lager gewasbeschermingsmiddelen-gebruik een duurzame bollenteelt
mogelijk is richting de toekomstvisie “Gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en
teeltsystemen” van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook de nieuwe
ideeën van de “Toekomstbestendige Melkveehouderij” gericht op het reduceren van stikstof
met aandacht voor de neveneffecten voor milieu, energie en klimaat geven een nieuwe
richting en kansen.
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Een belangrijk onderdeel is de communicatie. Als je het wilt zien, dan kun je constateren dat
de agrarische sector al vele jaren een belangrijke bijdrage levert aan onze gemeente en
gemeenschap. Allereerst natuurlijk door de zekerheid van voedselvoorziening, maar
daarnaast helpen zij bijvoorbeeld ook bij calamiteiten als natuurbrand en wateroverlast. De
sector vormt daarbij ons platteland. Ze onderhouden niet alleen zowel hun eigen grond,
maar ook de openbare bermen, boomsingels en sloten. Het groene uiterlijk van onze
gemeente is mede ontstaan door de jarenlange inzet van de agrarische familiebedrijven.
Het CDA Westerveld ziet dat de agrarische ondernemers op allerlei manieren contact
proberen te leggen met de samenleving, maar dat de goede bedoelingen niet worden
geaccepteerd of herkend door een deel van de bevolking. De meningsverschillen worden erg
zichtbaar gemaakt in de media om eigen doelen te bereiken. Dit leidt tot frustratie. We
vinden dat er meer mogelijkheden moeten zijn om de communicatie tussen ondernemers en
inwoners te verbeteren. Hierin hebben zowel de gemeente als de ondernemers een
belangrijke rol. Een betere communicatie kan leiden tot meer begrip. Het CDA Westerveld
zal blijven stimuleren dat er op een respectvolle manier overleg gaande blijft tussen burgers
en ondernemers.
Als we de agrarische ondernemers kunnen helpen om de toekomst van hun bedrijf mogelijk
te maken, dan zal het CDA Westerveld zich daarvoor inzetten. Maar ook het vrijwillig
stoppen van een boerenbedrijf vraagt om ondersteuning. We stellen ruimhartig beleid voor
bij herbestemming van vrijgekomen agrarische gebouwen en gronden.

Ondernemers
In de gemeente Westerveld wonen en werken veel ondernemers. Ze zijn heel verschillend. Zo
hebben we bijvoorbeeld boeren, winkeliers, schilders en administratiekantoren in onze
gemeente. Op welke manier wil CDA Westerveld de ondernemers steunen?
Voor het CDA Westerveld zijn de ondernemers en is het ondernemerschap van grote
waarde. Dat geldt niet alleen voor de economische waarde en het bieden van
werkgelegenheid. Ondernemers dragen veel meer bij aan onze samenleving. Ze hebben een
enorme maatschappelijke waarde door wat ze doen en wat ze mogelijk maken voor de
plaatselijke gemeenschap en het leefbaar houden van het platteland. Niet voor niets worden
familiebedrijven en het MKB wel de smeerolie van de maatschappij genoemd. Het CDA
Westerveld vindt het dan ook belangrijk om ondernemers te ondersteunen en ruimte te
geven aan nieuwe initiatieven. De voortdurende veranderingen in de tijd vraagt van
ondernemers om hun bedrijf mee te laten bewegen bij de wensen. Dat vraagt ook van de
gemeente om actief te worden wanneer er nieuwe initiatieven ontstaan. Regelgeving moet
ruimte geven aan initiatieven en niet blokkeren. Regelarme trajecten helpen ondernemers in
alle sectoren om hun plannen makkelijker en sneller te kunnen realiseren. Niet de regels
gaan daarbij voor, maar de behoeften van de ondernemers als dat de waarde voor de
samenleving versterkt.
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Goede samenwerking en regelmatig overleg met het Ondernemersfonds Westerveld en de
zes ondernemersverenigingen in Westerveld is wat ons betreft vanzelfsprekend. Het CDA
Westerveld ziet hierin een goede mogelijkheid om snel te kunnen reageren op veranderende
behoeften.

Wonen
Voor starters, senioren, eenpersoonshuishoudens en mensen met kleine portemonnee is het
lastig om een geschikte huur- of koopwoning te vinden. Op welke manier wil CDA Westerveld
hierbij helpen?
Sinds een aantal jaar zien we dat het aantal inwoners in Westerveld heel langzaam groeit.
We weten ook dat er minder mensen in een huis wonen. Mede hierdoor is er een gebrek
aan beschikbare woningen ontstaan. Daarnaast heeft iedere (leeftijds)groep zijn eigen
wensen. Dit vraagt om realisatie van veel en verschillende soorten woningen.
Een van de middelen waar de gemeente volgens CDA Westerveld aan moet werken is het
verbeteren van de doorstroming. Als er voor ouderen (kleinere) levensloopbestendige
woningen beschikbaar komen in de eigen omgeving, zullen ze eerder willen verhuizen.
Hierdoor komen grotere woningen vrij voor gezinnen en kleine starterswoningen voor de
jongeren en alleenstaanden. In bijna alle grotere kerndorpen is er ruimte voor woningbouw
beschikbaar. Op een aantal plaatsen is de gemeente eigenaar van de grond en kunnen we
actiever een ontwikkeling organiseren. Op andere plekken is deze grond in bezit van
ontwikkelaars. De gemeente Westerveld heeft hier beperkte invloed. Het CDA Westerveld
wil dat de gemeente hier wel de verbindende rol op zich neemt, om zo te zorgen dat de best
passende woningen voor Westerveld gebouwd worden. Ruimte voor eigen inwoners kan
worden gestimuleerd door het ondersteunen van bewoners coöperaties.
In de gemeente Westerveld staan veel grote woningen en boerderijen die relatief
gemakkelijk kunnen worden opgesplitst in kleinere wooneenheden. Dit zou het gebrek aan
woningen voor een deel oplossen. Het CDA Westerveld wil dan ook dat de vergunning voor
de splitsing van een grote woning of boerderij in meerdere wooneenheden gratis is.
De gemeente Westerveld is een sterk vergrijsde gemeente en deze vergrijzing neemt in de
komende jaren ook toe volgens het CBS. Toch zijn er weinig op senioren afgestemde
woningen in onze gemeente. Senioren geven steeds vaker aan dat ze bij elkaar in de buurt
willen wonen. Zo kunnen ze elkaar helpen en zijn ze ook minder gauw eenzaam.
Het CDA Westerveld wil dan ook dat er alternatieve woonvormen voor senioren gerealiseerd
worden. Wij hebben ons in de afgelopen raadsperiode al sterk gemaakt voor een snelle
realisatie van de Hof van Havelte, dat is een zogenoemde Knarrenhof. We vinden dat dit
gevolgd moet kunnen worden door vergelijkbare initiatieven in andere woonkernen. Hier
zou de gemeente alle medewerking aan moet verlenen.

-9-

Voor CDA Westerveld zou zo’n woonvorm gecombineerd met woonruimte voor jongeren en
starters een nog betere combinatie zijn. Dit is ook realiseerbaar in Havelte.
Hierdoor zal er een integratie kunnen ontstaan waarbij ouderen en jongeren elkaar kunnen
en graag willen helpen. Dat past natuurlijk helemaal bij het noaberschap zoals we dat in
Westerveld graag zien.
In crisissituaties, zoals bijvoorbeeld een scheiding, zien we dat mensen soms tijdelijk in
vakantiehuisje gaan wonen in afwachting van een nieuwe woonplek. Het is volgens de regels
niet toegestaan, maar in deze krappe woningmarkt wel een oplossing voor mensen die
dringend woonruimte nodig hebben. We willen dit daarom gaan legaliseren. We vinden dat
er gekeken moet worden naar de mogelijkheden om op vakantieparken woningen te
bestemmen tot zogenoemde pauzewoningen. Voor bewoning kan dan tijdelijk vergunning
gekregen worden.
Het CDA Westerveld zal zich maximaal inzetten voor het flexibel omgaan met bijzondere
woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de
directe woonomgeving vinden we vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor de bouw van
zogenoemde mantelzorgwoningen of pre-mantelzorgwoningen. Hiervoor kan de gemeente
vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven.
Flexibiliteit is noodzakelijk bij de sterk veranderende vragen van deze tijd.
Voor mensen in de laatste levensfase, en dat zijn niet alleen ouderen, moet er goede zorg en
ondersteuning zijn. Het CDA Westerveld wil dan ook dat de gemeente de vestiging van een
hospice in Westerveld stimuleert, bijvoorbeeld door de koppeling met een van de bestaande
of nog op te richten woonzorgcombinaties.
Er zijn dus verschillende wensen voor verschillende groepen. Het is belangrijk om dit in het
oog te houden bij nieuwe ontwikkelingen zodat zoveel mogelijk wensen in nieuwe plannen
samengevoegd kunnen worden. Dit vraagt om veel betrokkenheid van de gemeente. Voor
de groep ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte willen we
bovendien dat er een woonzorgvisie wordt gemaakt. Oftewel, een document waaruit blijkt
welke uitdagingen gemeente Westerveld heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn en
leefbaarheid voor deze mensen.

Ouderen
De gemeente Westerveld is volgens het CBS de meest vergrijsde gemeente van Drenthe en
zelfs de tweede meest vergrijsde gemeente van Nederland. Ongeveer een derde van onze
inwoners behoort tot de leeftijdscategorie ouder dan 65 jaar. Wat wil CDA Westerveld voor
deze grote groep mensen doen?
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Bij ouderen wordt vaak het sociale netwerk kleiner en is er meer kans op eenzaamheid. Door
CDA Westerveld is er in 2018 al actieplan tegen eenzaamheid opgestart. We willen dit verder
vorm geven. Ons doel is huisbezoeken voor alle ouderen. Er zal een goed overleg moeten
komen met organisaties als de kerken, Humanitas, WelzijnMensenwerk om dit te realiseren.
Verder willen we dat er ouderencoaches komen. Coaches die steun geven bij deze
levensfase en waar ouderen terecht kunnen met vragen rondom bijvoorbeeld eenzaamheid,
wonen, zorg, preventie.
Op dit moment valt het ouderenbeleid onder verschillende beleidsterreinen en organisaties.
Het CDA Westerveld wil daarom dat één wethouder verantwoordelijk wordt voor het totale
ouderenbeleid. Dit bevat in ieder geval de beleidsonderwerpen wonen, zorg en preventie.

Jongeren
Er zijn naar verhouding weinig jongeren in onze vergrijsde gemeente. Van de inwoners is 22%
jonger dan 25 jaar en slechts 6% van de inwoners heeft de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. Wat
wil CDA Westerveld voor onze jongeren betekenen?
CDA Westerveld vindt dat de jongerenwerkers van Welzijn MensenWerk goed werk doen
met bijvoorbeeld speciale activiteiten voor jongeren. Ze werken hierbij mooi samen met de
cultuur- en beweegcoaches van de gemeente. We willen dat dit blijft bestaan.
Het CDA Westerveld vindt het belangrijk dat er samen met de jongeren gesproken wordt. Er
waren gemeentelijke plannen om een jeugdraad te starten. We willen dat dit nu doorgezet
wordt. Via deze jeugdraad willen we daarna onderzoeken wat de wensen en problemen van
jongeren zijn en hoe we hen kunnen helpen.
CDA Westerveld ziet nu al dat er een probleem is rondom passende en betaalbare
woonruimte voor jongeren. Daarom willen we ons inzetten om de jongeren hierbij te
helpen. Bij het thema Wonen staat meer informatie hierover.
We vinden het ook belangrijk dat er een verbinding is tussen de jongeren en volwassenen,
waaronder de ouderen. Zodat ze van elkaar kunnen leren en begrip hebben voor elkaar. Het
CDA Westerveld denkt dat een maatschappelijke stage bij middelbare scholen hier aan mee
kan helpen. Deze maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. We willen wel dat
scholen aangemoedigd worden om scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke
organisaties. Zo doen jongeren ervaring op in het leveren van een bijdrage aan de
samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie. CDA Westerveld wil het initiatief
nemen voor een jaarlijks uit te geven "Jeugdlintje" voor langdurige vrijwillige inzet of een
bijzondere prestatie van een jongere.
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Ruimte voor bijdrage en meedenken (participatie)
Bij onze gemeente worden inwoners soms gevraagd om mee te denken bij projecten,
bijvoorbeeld bij het BrinQ plan. Ook kunnen inwoners zelf ideeën aandragen en daarvoor
subsidie aanvragen.
Het CDA Westerveld vindt het eigen initiatief en het meedenken door inwoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers heel erg belangrijk. We willen daarom meer
ruimte hier aan geven. Dit vraagt om steun, soms een financiële bijdrage en vooral
vertrouwen van de gemeente. Zij moet ook duidelijk, eerlijk en open zijn over de
(on)mogelijkheden. Daarom moet er hiervoor een gemeentelijk plan gemaakt worden. De
gemeente moet daarna ook vertellen over dit plan en de burgers vaker vragen om mee te
denken. Verder willen we meer denktanks/burgerraden van inwoners en ondernemers.

Hulp en ondersteuning voor inwoners
De jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn behoorlijke kostenposten
voor de gemeente. Hoe kijkt CDA Westerveld hier tegenaan?
Het CDA Westerveld wil dat iedereen die echt zorg nodig heeft de goede zorg krijgt en dat
deze door de gemeente wordt vergoed. We zien echter in de jeugdhulp een groei van
aanbieders die zich richten op zogenoemde lichte zorg. En we weten dat de vraag naar lichte
zorg oneindig kan zijn. Hierdoor ontstaan financiële tekorten en zijn bezuinigingen nodig op
andere noodzakelijke dingen. Dit vinden we niet wenselijk. Het CDA Westerveld wil een
duidelijke afbakening van wat jeugdzorg en Wmo is, wat vergoed moet worden en wat voor
jongeren onder een gewone opvoeding valt.
Het CDA Westerveld wil verder dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit
hun eigen omgeving als mentor te kiezen. Deze mentor is een vertrouwd persoon zoals
bijvoorbeeld familielid, buurman of trainer van de voetbal. Deze persoon is bedoeld als
steun voor het kind en kan bijvoorbeeld helpen bij belangrijke zorgbesluiten.
We willen dat afspraken met jeugdzorgaanbieders duidelijker worden. Ook zal er een
regelmatig overleg moeten komen met de onderwijsinstellingen in de regio waar veel
jongeren vanuit Westerveld gebruik van maken. We hopen op die manier te horen wat er
daar speelt onder (onze) jongeren.
We willen dat er vanuit de gemeente duidelijke afspraken worden gemaakt met verwijzers
zoals huisartsen en dat daarmee regelmatig overlegd wordt. Wij willen af van ingewikkelde
aanbestedingen. We willen langdurige contracten met duidelijke voorwaarden en
regelmatige evaluaties. Het zorgaanbod moet helder zijn en de indicatie voor hulp moet niet
gebeuren door de behandelaar.
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In onze gemeente is er aan de ene kant stille armoede en aan de andere kant zijn er mensen
die wel willen helpen. We merken dat ze elkaar niet altijd weten te vinden. We willen dan
ook dat er overleg komt met in ieder geval Welzijn Mensenwerk en de Diaconie van de
kerken om deze mensen bij elkaar te brengen.

Gezonde gemeentefinanciën
Er gaat veel geld om in een gemeente. Wat voor aandachtspunten ziet CDA Westerveld
hierbij?
Het CDA Westerveld eist dat de gemeente als een goede rentmeester (beheerder) met haar
geld omgaat. De uitgangspunten voor het financieel beleid moeten zijn: zorgvuldigheid,
spaarzaamheid, transparantie en met zo laag mogelijke lokale lasten. We willen dat we
zoveel mogelijk kennis vanuit eigen organisatie inzetten en dat externe adviseurs alleen
worden ingeschakeld waar dat echt nodig is. Het CDA Westerveld wil alleen maar verhoging
van de Onroerendzaakbelasting (OZB) als het echt niet anders kan. Eerst moet de gemeente
binnen haar eigen beleid zoeken naar oplossingen en keuzes maken voordat onze inwoners
worden gevraagd extra bij te dragen via OZB.

Vertrouwen in de gemeente
In de landelijke politiek daalt het vertrouwen in de politiek. De toeslagen-affaire en
maatregelen rondom corona pandemie hebben dit vooral veroorzaakt. Hoe gaat het met het
vertrouwen in de gemeente Westerveld?
Helaas is er ook in de gemeente Westerveld gebrek aan vertrouwen. Er zijn meerdere
groepen inwoners actief om met gerichte acties aandacht te vragen voor een onderwerp.
Het CDA Westerveld wil zich inzetten om het vertrouwen in de gemeentelijke politiek te
versterken. Dat gaan we doen door te zeggen wat we gaan doen, maar vooral door te doen
wat we zeggen. Geen valse beloften, geen illusies, maar uitleggen wat we doen en waar we
voor staan. We zullen nog meer zichtbaar zijn en aanspreekbaar.
We willen dat er meer openheid komt naar onze inwoners en dat er meer informatie
gedeeld wordt. We willen ook meer gebruik maken van de kennis en ideeën van onze
inwoners. Zie ook Ruimte voor bijdrage en meedenken.
Het CDA Westerveld wil dat de gemeente aan plannen meewerkt, tenzij er ernstige redenen
zijn om dat niet te doen. Dit moet dan ook altijd met de aanvrager worden besproken. De
gemeente moet zich dienstbaar, slagvaardig en rechtvaardig opstellen in het contact met
onze inwoners.
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Bewegen & gezondheid
Bewegen en gezondheid is belangrijk voor jong tot oud. Op welke manier wil CDA Westerveld
zich hiervoor inzetten?
CDA Westerveld vindt het heel belangrijk dat mensen bewegen. Dit is goed voor de
gezondheid en het verbindt mensen. Ook voor mensen die het financieel moeilijk hebben,
zou het mogelijk moeten zijn om te sporten. Voor huishoudens die van de bijstand of op de
armoedegrens leven, willen we sport- en zwemlessen goedkoper maken door de lokale
kortingspas (zie Kunst & cultuur). Verder willen we meer mogelijkheden voor sport en
beweging op openbare plekken. We denken dan bijvoorbeeld aan gezonde schoolpleinen,
beweegpleinen en outdoor fitness plaatsen voor alle leeftijden. We willen dat dit ook zoveel
mogelijk bruikbaar is voor mensen met een beperking. De beweegcoaches zouden hierbij
goed kunnen helpen. Zij spelen een belangrijke rol bij het in beweging brengen van onze
inwoners. Verder zouden de beweegcoaches adviezen kunnen geven over gezonde
levensstijl.

Verenigingen
Er zijn veel verenigingen in de gemeente Westerveld. Wat wil CDA Westerveld voor ze
betekenen?
Het CDA Westerveld maakt zich sterk voor een vitaal verenigingsleven. We willen dat
verenigingen meer ruimte krijgen voor initiatief en niet voor alles een vergunning hoeven
aan te vragen. Waar mogelijk moet het melden van een activiteit of evenement voldoende
zijn. Als er toch een vergunning nodig is, dan willen we dat die voor verenigingen meerdere
jaren geldig is.
Het CDA Westerveld wil dat kleinere subsidies achteraf niet uitgebreid verantwoord hoeven
te worden. Verder wil CDA Westerveld dat verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van de
Onroerendezaakbelasting (OZB).

Kunst & cultuur
Kunst & cultuur bestaan in verschillende vormen. Voorbeelden zijn muziek, theater,
schilderen, taal, godsdienst. Wat voor plannen heeft CDA Westerveld met dit thema?
Het CDA Westerveld vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via
muziek, toneel of andere culturele vorming. We willen ook dat iedere inwoner toegang kan
krijgen tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom vinden we het belangrijk
dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn. We willen
dat deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente.
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Het CDA Westerveld wil dat huishoudens die van de bijstand of op de armoedegrens leven
ook mee kunnen doen aan culturele activiteiten. We willen hun deelname aanmoedigen
door het aanbod voor hen goedkoper of soms zelfs gratis te maken. Dit willen we doen door
een lokale kortingspas te ontwikkelen.
Onze gemeente heeft sinds kort een cultuurcoach. Deze legt verbindingen binnen het
culturele veld, stimuleert samenwerkingen en maakt het culturele aanbod inzichtelijker. CDA
Westerveld vindt dit een goed initiatief en wil dat dit doorgezet wordt.

Dorpshuizen
De meeste plaatsen in onze gemeente hebben een dorpshuis. Dit is een ontmoetingsplek voor
jong tot oud. Wat vindt CDA Westerveld hier van?
Het is goed dat we veel ontmoetingsplekken hebben. Een dorpshuis is als een soort lokale
huiskamer. We zien echter ook dat de dorpshuizen, ondanks de vele vrijwilligers, moeite
hebben om een gezonde financiële basis te vormen om de kachel te laten branden. Op dit
onderwerp moet ook de komende jaren steeds meer overlegd worden om de goede
oplossingen te vinden. Ieder dorpshuis voorziet in een eigen behoefte in de omgeving. De
basis ligt in eigen dorp. Niet in het gemeentehuis. Het vraagt om maatwerk in de
ondersteuning. Wel vindt het CDA Westerveld dat de dorpshuizen, net als andere
verenigingen, vrijgesteld moeten worden van Onroerendezaakbelasting (OZB).

Toegankelijkheid
In onze gemeente worden soms keien gebruikt in de paden. Dit kan lastig zijn voor ouderen,
mensen in rolstoel, met rollator of met kinderwagen. Wat vindt CDA Westerveld hier van?
CDA Westerveld vindt dat wegen en paden geschikt moeten zijn voor jong en oud. Er moet
hiermee rekening worden gehouden bij keuze van bestrating en ook bij de breedte hiervan.
Helaas horen we te vaak dat dit op veel plaatsen niet goed gaat. De Drentse keien als
wandelpaden zijn mooi, maar ze zijn niet praktisch in de doorgaande wandelroutes. Als de
gemeente met onderhoud van de straten aan de slag gaat, dan moet hier aandacht voor zijn.
Een combinatie met normale straatstenen en een geribbelde rand van keitjes (zoals in Diever
is toegepast) kan een goed alternatief zijn. De straat is dan beter begaanbaar en ook goed
bruikbaar voor slechtzienden.
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Laaggeletterdheid & digitaal vaardig
Er wordt geschat dat er in onze gemeente ruim 1.000 laaggeletterden zijn. Dit zijn mensen
die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. De leesvaardigheid van jongeren
daalt. Verder is ongeveer 1 op de 5 Nederlanders niet digitaal vaardig.
De gemeente Westerveld heeft een bondgenootschap getekend om meer taallessen en
digitale vaardigheden aan te bieden. Er is een zogenaamde taalpunt in bibliotheek Diever
waar je hiervoor hulp kunt krijgen.
Het CDA Westerveld wil dat er meer aandacht komt voor het taalpunt zodat meer mensen
dit weten te vinden. We willen ook dat onze bibliotheken meer geld krijgen voor de
activiteiten van dit taalpunt. We vinden de bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek en
bron van kennis. Het is daarom belangrijk om dit in stand te houden. Door het combineren
van de bibliotheken met onder andere de grotere dorpshuizen in de gemeente kunnen
beiden profiteren van elkaars aanwezigheid en voor de toekomst behouden blijven.
We vinden het belangrijk dat burgers de teksten van de gemeente goed kunnen begrijpen.
Daarom willen we dat hier aandacht voor blijft en dat alles geschreven wordt op het
gemakkelijk leesbare B1-niveau.

Inburgering
Achtergrond: Voor vluchtelingen die voor 2017 in Nederland zijn gekomen was de
inburgering niet verplicht. Zij hebben meer moeite met het vinden van werk. Dit geldt ook
voor vrouwelijke vluchtelingen. In 2022 wordt de nieuwe wet inburgering actief. Hierdoor
komt er grotere verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen.
Het CDA Westerveld vindt het belangrijk dat nieuwkomers mee kunnen doen in de
samenleving. Het doel is dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt. We
willen dat wanneer een partner werk vindt, de begeleidingstrajecten van de andere partner
kunnen doorgaan. De gemeente moet zorgen dat hier geld voor is.
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Tenslotte
De inwoners van Westerveld zijn nu aan zet.
Als de kiezers ons met hun stem het vertrouwen geven waardoor we in gesprek kunnen gaan
om het lokale bestuur te vormen dan zullen we dat van harte bespreken. CDA Westerveld is
bereid deze verantwoordelijkheid te dragen in het belang van onze inwoners.
CDA Westerveld heeft veel ideeën voor verbeteringen van onze gemeente. Uitgangspunten
als verbinding met de samenleving, samenwerking en transparantie zijn vaste waarden voor
het CDA Westerveld. De CDA-fractieleden zullen tegelijkertijd kritisch zijn op de plannen en
effecten voor onze inwoners tijdens het controleren van het College van B&W en zullen de
belangen van onze Westervelders actief vertegenwoordigen. Daar kunt u op rekenen!
Wij hopen dat u ons uw vertrouwen geeft met een stem in het stemlokaal en dat we kunnen
laten zien in de komende 4 jaar uw vertrouwen waard te zijn.
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