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Woord vooraf
It giet oan!
Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook de inwoners van
Achtkarspelen gaan dan naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Het CDA
is van oudsher een partij die deelneemt aan het openbaar bestuur in de
gemeente Achtkarspelen. Ook de komende periode wil het CDA weer haar bijdrage
leveren. Om aan onze leden en kiezers uit te leggen waarvoor het CDA Achtkarspelen
staat, wordt iedere vier jaar een verkiezingsprogramma opgesteld.
Voor je ligt het verkiezingsprogramma voor 2014-2018. Vanuit vijf bewegingen willen we
meer samenleving creëren in Achtkarspelen. In al deze bewegingen staat de ‘mienskip’
centraal en staat het CDA ‘midden tusken de minsken’.
Het verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie bestaande uit Nico
Bos (voorzitter), Piet Kuipers, Meindert Talma, Romke van der Wal en José van der Wiel.
Daarnaast hebben nog vele anderen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit
programma. Langs verschillende wegen hebben ons suggesties voor het programma bereikt.
Wij hebben bij de voorbereiding van het programma aan burgers en maatschappelijke
organisaties om concrete suggesties gevraagd. Dat heeft veel bruikbare ideeën en
gedachten opgeleverd. Wij danken iedereen die op deze wijze een actieve bijdrage heeft
geleverd aan dit programma.
Met dit verkiezingsprogramma als basis voor onze campagne, zien we met vertrouwen de
verkiezingen tegemoet.
Jelle van der Veen,
voorzitter CDA Achtkarspelen
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1. Wat je kiest doet ertoe
Het CDA is een open christendemocratische volkspartij. In Achtkarspelen sta jij en staat de
‘mienskip’ centraal. Jou betrokkenheid bij het dorp, gezin school, kerk, bedrijf of
sportvereniging. Dat is het ware draagvlak voor het leven in één van de 12 dorpen in onze
prachtige gemeente. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dit
betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor
elkaar te nemen.
Het CDA is een open volkspartij; geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt
het CDA óók in onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Iedereen is binnen
het CDA actief vanuit zijn eigen bijzondere overtuiging. Daarnaast runnen veel CDA’ers een
eigen bedrijf, staan voor de klas of zijn ergens vrijwilliger.
We zijn een partij waar iedereen erbij hoort. Voor ons begint politiek met de erkenning van
maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat
ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet
doen. Vertrouwen staat centraal.
We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen.
Het CDA staat pal voor de rechtstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de
menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een
strenge en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt. We zetten in
op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.
Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. Met de
hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar zijn. Vanuit het
besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor
natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd.
We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten aan onze
kinderen en kleinkinderen zijn ook ondernemerschap en innovatie nodig.
Het CDA heeft 7 principes om onze gemeente te vernieuwen en het vertrouwen te
herstellen.

1.1 De samenleving, niet de overheid
Wij willen weer dat jij invloed krijgt op de wereld om je heen, ook in de politiek.
Wij zien een overheid die naast je staat in plaats van tegenover je. Wij willen een
samenleving, waarin je samen met anderen zo veel mogelijk zelf bepaalt.

1.2 Wij zien een taak voor iedereen
Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Wie niet
wil, kan niet blijvend rekenen op ondersteuning.
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1.3 Een eerlijke economie

Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar
middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. Wij willen een economie waar kleine
ondernemers en kleine familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen.

1.4 Tegen profiteurs

Wij willen een Nederland waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Een samenleving bouw je
op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. Profiteurs die zich daaraan onttrekken, staan we niet
toe.

1.5 De familie is ons fundament
Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; daar zorgen mensen voor elkaar
en nemen verantwoordelijkheid. We kiezen voor een cultuur die de familie waardeert, en
duurzame relaties ondersteunt.

1.6 Een zelfbewust Nederland, verbonden met Europa
Nederland staat vooraan in Europa, om onze economie en werkgelegenheid te versterken.
Maar we trekken ook een scherpe grens in wat Brussel wel en niet bepaalt. Dat betekent een
nieuw Europa.

1.7 De toekomst van onze kinderen
Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om hervormingen om
Nederland structureel op orde te houden. Voor onszelf en voor onze kinderen.
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2. Vijf bewegingen voor méér samenleving in Achtkarspelen
CDA Achtkarspelen kiest bewust partij voor de samenleving. Wij geloven in het oplossend
vermogen van mensen en organisaties zelf. Liberalen denken onze samenleving sterk te
maken door de markt de vrije loop te laten.
In het leven draait het om meer dan alleen de economie. Sociaaldemocraten denken via de
overheid de samenleving sterker te maken, waardoor vaak teleurstelling volgt en het eigen
initiatief van mensen wordt ontmoedigd. Het CDA wil de komende jaren juist aan onze
gemeenschappen bouwen.
We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit,
drugsgebruik en alcoholgebruik onder jongeren. Met goede ondersteuning helpen we
mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen, die hard in hun portemonnee worden geraakt,
zetten we ons als gezinspartij extra in.
De gemeente is de overheid, die het dichtst bij onze burgers staat. Maar het huidige kabinet
heeft weinig met gemeenten.
Het kabinet wil gemeenten verplicht laten fuseren. Een sterk CDA verzet zich tegen het
denken in termen van ‘groot, groter, grootst’. Gemeenten krijgen extra taken als begeleiding,
persoonlijke verzorging en jeugdzorg. Daar wordt tegelijkertijd ook flink op bezuinigd. Die
koers moet om. Te beginnen in Achtkarspelen.
Christendemocraten kennen het geheim van de samenleving: mensen willen ergens bij
horen. Maar de trend in onze samenleving is echter anders. We trekken ons terug op
onszelf. Dat helpt niet. We voelen ons vaker onveilig. We missen respect op straat. We
klagen vaak over te veel regels in de zorg en in het onderwijs.
In dorpen vereenzamen ouderen omdat in alle drukte naar hen niet wordt omgekeken.
Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld, zoals verwoord in de Bijbel. Daarin
staat centraal dat je niet voor jezelf maar voor een ander leeft. Daar past geen anonimiteit bij
en geen gemeente, die alles voor je regelt.
Als CDA willen we daarvoor vijf bewegingen in onze samenleving inzetten:

1) Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving;
2) Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden;
3) Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter dan genezen;
4) Mensen samenbrengen: van een organiserende naar een faciliterende
gemeente
5) Van verbruiken naar waarderen: niet alles van waarde is in geld uit te
drukken.
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2.1 Mensen maken hun leefomgeving
Dat vraagt om een gemeentebestuur dat mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun
verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dit vraagt ook om nieuwe vormen van
betrokkenheid van inwoners en een ondersteunende gemeente. Daarnaast om zekerheid
voor mensen die zichzelf niet kunnen redden.
Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun leefomgeving.
Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken.
CDA Achtkarspelen wil gebruik maken van de denkkracht van onze inwoners, en de
bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving.
Hoe willen we dat bereiken?

Investeren in dorpsraden
Het CDA gaat voor een actief dorpsradenbeleid. Hierbij kun je denken aan een groep
vertegenwoordigers van dorpsbelangen, sport-, cultuur- en
ondernemersverenigingen, kortom een afspiegeling van het dorpsleven.
Wij willen aan de dorpsraad jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen, om naar eigen
inzicht in de leefomgeving te investeren. Als het nodig is met ambtelijke
ondersteuning.

Een dorpsraad
 denkt, als partner, mee met het ondersteunende gemeente(bestuur);
 bepaalt in overleg met burgers de inrichting en onderhoud van openbare ruimte;
 stelt met inwoners prioriteiten rond veiligheid, zorg & welzijn en draagt daarvoor initiatieven
aan.

Stimuleren en ondersteunen van:






Verschillende dorpsculturen en muziek- en toneelverenigingen.
Plaatselijke culturele initiatieven voor de jeugd.
Bij leegstand van culturele en religieuze gebouwen wordt gestreefd naar
alternatieve bestemmingen. De gemeente denkt mee met de eigenaar.
Verder vormgeven aan het monumentenbeleid.
Initiatieven om recreatie in onze gemeente te bevorderen.

De Friese taal, geschiedenis, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de
identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke opdracht.

Dienstverlenend werken (De gemeente is er voor de mensen en niet andersom)





Informatievoorziening is makkelijk toegankelijk.
Burgers worden snel geholpen.
Digitale dienstverlening op een manier dat de burger het zelf, snel en gemakkelijk
kan regelen.
Snel en betaalbaar internet voor iedereen. Een glasvezelnetwerk is noodzakelijk.
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Zuinig zijn op onze ruimte
Ruimtelijk beleid vraagt om een zorgvuldige afstemming van de behoefte aan ruimte voor
wonen, werken en recreëren. In onze gemeente komt hier en daar de leefbaarheid onder
druk te staan.












Blijven toezien op een juiste verhouding tussen bouwen en groen.
Lokale woningmarkt in beweging krijgen door middel van subsidie voor starters en
faciliteiten voor ouderen die een bestaande woning kopen.
CDA Achtkarspelen ondersteunt nieuwe vormen van samenwerking tussen
gemeente, corporaties, ontwikkelaars en zorg- en welzijnaanbieders.
Actueel houden van beleid om verpaupering van woningen te voorkomen.
Herstructurering van bedrijventerreinen in overleg met ondernemers/verhuurders
om verpaupering tegen te gaan.
Leefbaar houden van dorpen door de bestaande voorzieningen zo veel mogelijk
in stand te houden.
Ieder dorp heeft zijn eigen ontmoetingsplek (dorpshuis, kantine etc.).
Nieuwbouw afstemmen op de behoefte van bestaande bewoners.
Dorp en school: de kwaliteit van het onderwijs staat daarbij voorop. Onderdeel
van die kwaliteit is voor het CDA vooral óók de christelijke identiteit van de school
in ieder dorp.
Leefbare kleine kernen: een sociaal toegankelijk woningbouwprogramma is van
belang voor de leefbaarheid.

2.2 Minder regels en meer mogelijkheden
De overheid heeft steeds meer taken op zich genomen. We zien dat de gemeente daarbij
steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. We willen deze trend keren en mensen meer
verantwoordelijkheid laten nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat
mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken in plaats van op regels en
voorschriften. Dat betekent echter zeer terughoudend zijn met het maken van regels. Minder
regels en meer mogelijkheden.
Hoe willen we dat bereiken?

Minder regels




Welstandsvrije woningen.
Eenvoudiger wijzigen van bedrijf- en woonfunctie.
Voor de burger één proces, één gemeentelijk aanspreekpunt.
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Ruimte geven aan lokale bedrijven
Hierbij zet het CDA Achtkarspelen in op het bevorderen van maatschappelijk en betrokken
ondernemen.






Voorlichting op scholen (oriëntatie op een vervolgopleiding).
Re-integreren van (jong) gehandicapten en in dienst nemen van herintreders en
langdurig werklozen.
Het terugdringen van het aantal vereiste vergunningen.
Actief stimuleren van stageplaatsen op alle niveaus door gemeente en bedrijven:
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bedrijven moeten zich blijvend kunnen ontwikkelen binnen de gemeentegrenzen
van Achtkarspelen.

Ruimte geven aan professionals
Het CDA wil meer sturing geven in wát een instelling moet doen in plaats van hóe dat
gedaan moet worden. De gemeente stelt hierbij de vraag: wat is het effect van het geld in
plaats van: zijn de regels gevolgd?



Opstartsubsidies eerst uitproberen of initiatieven levensvatbaar zijn. Blijkt dit niet
het geval te zijn, dan eindigt de bijdrage van de gemeente.
Indicatieve toegang: we gaan het experiment aan om voorzieningen voor
ondersteuning of zorg zonder indicatie toe te kennen.

De Wmo-medewerker kan ondersteuning regelen zonder tussenkomst van grote instellingen.
Heldere criteria en/of praktische oplossingen zonder lange en dure procedures zorgen voor
snelle besluiten. Op uitvoeringskosten kan bespaard worden. Het CDA staat hierbij voor een
strakke controle.
CDA Achtkarspelen wil investeren in doeners en minder in denkers. Een voorbeeld hiervan is
de Buurtzorg organisatie.

Samenwerken met andere gemeenten





efficiënter werken
verminderen van de kwetsbaarheid
verbeteren van de kwaliteit
reduceren van de kosten

Meer taken naar de gemeente(n)
Ook onze gemeente krijgt steeds meer taken te vervullen. Vaak kan een gemeente dit niet
alleen aan, omdat het ingewikkelde zaken zijn (zoals bijvoorbeeld jeugdzorg) of omdat ze
gemeentegrenzen overschrijden (arbeidsmarktvragen).
Daarom is Achtkarspelen ook gaan samenwerken met de gemeente Tytsjerksteradiel. Maar
uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een logge en afstandelijke
organisatie.
CDA Achtkarspelen kiest er voor om zelfstandig te blijven en tegelijk intensief en op zo veel
mogelijk terreinen samen te werken met naburige gemeente(n), met name gemeente
Tytsjerksteradiel. Op economisch, cultureel en recreatief gebied wordt naast
Tytsjerksteradiel ook samengewerkt met Kollumerland c.a., Dantumadiel, Dongeradeel en
Ferwerderadiel.
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2.3 Voorkomen is beter
CDA Achtkarspelen vindt het belangrijk dat de gemeente een helpende hand biedt aan
degenen die zelf niet in staat zijn om in hun levensonderhoud of onderdak te voorzien.
Te veel is de nadruk komen te liggen op het geld dat de overheid in sociale regelingen wil
steken. Het CDA wil deze trend keren door ook te kijken naar wat mensen zelf of met elkaar
kunnen doen om onnodige zorg en regeldruk te voorkomen.
Hoe willen we dat bereiken?

Zorg efficiënt én dichtbij








Investeren in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en goede
voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan.
Vroegtijdige signalering als er iets mis dreigt te gaan met kinderen.
De gemeente moet een visie ontwikkelen op wonen-welzijn en zorg voor alle
doelgroepen.
Adequate ondersteuning van de informele zorg (o.a. mantelzorg).
CDA Achtkarspelen ondersteunt innovatieve oplossingen om de veiligheid van
ouderen te optimaliseren.
Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in eigen dorp georganiseerd in plaats van
regionaal.
Consultatiebureaus waar mogelijk open houden in de dorpen.

Goed begin is het halve werk
Het CDA ziet het jeugbeleid in Achtkarspelen als startpunt voor het voorkomen van veel
sociale problemen in de toekomst. Daarbij wordt samenwerking gezocht met
onderwijsinstellingen in de gemeente, bedrijven, kerken en het verenigingsleven.







Investeren in informatie over de gezinnen die al ondersteuning krijgen en
weten wie ondersteuning verleent. Eén gezin, één plan, één regisseur.
Centrum Jeugd en Gezin is bedoeld voor ouders met opvoedingsvragen.
Eén instelling met een vast aanspreekpunt neemt de zorg of ondersteuning
per jongere op zich en stemt waar nodig met anderen af. Zorgen dat er
niemand buiten de boot valt.
Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Het CDA
stimuleert jeugdlidmaatschap van verenigingen.
Het jongerenlintje wordt toegekend aan jongeren die zich actief hebben
ingezet voor de samenleving.

Ondersteuning voor ouderen




Investeren in levensloopbestendige infrastructuur, veiligheid en passende
woningen in binnen- en buitengebied.
CDA Achtkarspelen houdt de ouderenadviseur graag in stand.
De openbare ruimte kan uitnodigend worden ingericht om een (korte)
wandeling te maken. Dat kan door routes van diverse afstanden voor ouderen
zichtbaar aan te geven en voldoende bankjes te plaatsen om af en toe even
uit te rusten.
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Onveiligheid voorkomen en bestrijden
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het recht
dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te verzekeren. Maar
veiligheid is wel een zaak van iedereen.







Politie/agent meer zichtbaar op straat en bevorderen van de aanwezigheid in
de verschillende netwerken.
Inzet van vrijwillige politie bij evenementen en toezicht op straat.
Aanspreken van overlast veroorzakers door andere inwoners van de
gemeente.
Goede, duidelijke voorlichting en intensieve hulp bij huiselijk geweld, alcoholen drugsproblematiek.
Geen coffeeshops in onze gemeente.
Voorlichting over brandveiligheid.

Gezinsvriendelijke omgeving







Kindvriendelijke buurten.
Minder regels en verkeersborden; gezamenlijke ruimte, rekening houden met
elkaar.
Continueren van het goede contact met jongeren via de jeugdwerkers.
Doorgaan met de Gouden Driehoek,(samenwerking overheid, bedrijfsleven,
scholen) waarbij jongeren zich breed kunnen oriënteren op de
arbeidsmogelijkheden, die bedrijven te bieden hebben
Goed aanbod van kinderopvang en buitenschoolse opvang zo mogelijk goed
afstemmen met sportvereniging, muziekverenigingen.

2.4 Van een organiserende naar een faciliterende gemeente
Ieder mens heeft talenten. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort
en zijn of haar steentje bijdraagt. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Dat vraagt erom, dat
er steeds werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet worden
uitgesloten. Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en
verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin.
Hoe willen we dat bereiken?

Maatschappelijke ondersteuning
Het gemeentelijke Wmo-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee,
problemen voorkomen (door preventie van vroege signalering) en problemen oplossen (door
individuele ondersteuning). Hierbij de menselijke maat van belang. Niet waar iemand recht
op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen.
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Welzijn van mensen
Het CDA is voorstander van het concept ‘dorpshuis van de toekomst’. In dit concept werken
sportclubs, scholen, instellingen en andere organisaties in het dorp nauw met elkaar samen.
Mensen leren elkaar zo beter kennen en hebben meer voor elkaar over. Vrijwilligers,
mogelijk de dorpsraden, nemen het heft in eigen hand en worden ‘eigenaar’ van hun eigen
initiatief.

Weer aan het werk
Werkloosheid is een groeiend probleem. De economische omstandigheden maken het
lastiger om oplossingen te creëren. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om erbij te
horen. Ons uitgangspunt is: of je bent aan het werk, of je levert een bijdrage aan
vrijwilligerswerk.
De aanpak van werkloosheid heeft in Achtkarspelen de prioriteit. Om met name jongeren uit
een uitkering te houden, wordt ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen en
aanvullingen op het loon wanneer zij niet volledig kunnen werken.

Goed onderwijs





Multifunctioneel gebruik van scholen is een pré. Het CDA streeft naar een
brede buurtschool als spil in het dorp als een ontmoetingsplek.
Nieuwe schooltijden sluiten aan op voorschoolse opvang. Ook de voor-,
tussen- en naschoolse voorzieningen sluiten aan op de tijden van de
basisscholen.
Als een basisschool gesloten moet worden wegens te weinig leerlingen,
kan samenwerking met een basisschool van een andere richting in het
dorp een oplossing zijn. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij altijd
voorop. Onderdeel van die kwaliteit is ook de christelijke identiteit van de
school. Keuzevrijheid van ouders is een ultiem recht.

2.5 Niet alles van waarde is in geld uit te drukken
De leefbaarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap en
voor onze detailhandel. Daarnaast zijn er prachtige in het oog springende boerenbedrijven
die vaak al decennia gezichtsbepalend voor onze dorpen zijn. CDA’ers zijn rentmeesters van
wat van waarde is. Daarin zit ook economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor
innovatie en nieuwe energie ingezet worden.
Hoe willen we dat bereiken?

Gezonde lokale economie
Hoewel een gemeente slechts deels de economische ontwikkeling kan beïnvloeden, is
vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de
lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert randvoorwaarden
voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven.
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CDA Achtkarspelen ondersteunt een ondernemersfonds.
Om startende ondernemers te ondersteunen, organiseert de gemeente samen
met de ondernemersvereniging een uitwisseling tussen nieuwe en ervaren
ondernemers.
Het CDA vraagt ondernemers gebruik te maken van personen in de bijstand
of zij die werken bij de sociale werkvoorziening.
Het CDA wil bestaande bedrijven die onverhoopt in de problemen raken,
graag de helpende de hand bieden.

CDA Achtkarspelen ondersteunt projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). In
2014-2018 ondersteunen wij de initiatieven die Noordoost Fryslân op het gebied van werken,
wonen en recreëren, ook in Achtkarspelen, op de kaart zet.

Gezonde agrarische sector
De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische
sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven
naar een goede balans tussen landbouw, recreatie en natuur. Een buitengebied waar plaats
is voor de agrariër, de inwoners en de toerist.








Het CDA zet in op grootschalige recreatie en bevordert uitbreiding van
verblijfsmogelijkheden.
Het CDA is terughoudend bij de teruggave van landbouwgronden aan de
natuur.
Het CDA stimuleert functieverandering. Als een agrarisch bedrijf stopt, komt er
een groot pand leeg te staan. Hieraan kan een nieuwe bestemming gegeven
worden in de vorm van een zorgboerderij of een andere eigentijdse invulling.
De gemeente stelt geen strengere eisen dan de provinciale overheid.
Het CDA zet in op rendabele agrarische bedrijven, waar milieu en
dierenwelzijn voorop staan.
De gemeente biedt mogelijkheden en werkt mee aan agrarische bedrijven om
te starten met een grondgebonden en/of biologische tweede tak.

Nieuwe groene energie
Niet alleen gebruiken, maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, energie,
voedsel en afval hebben waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten we het anders gaan
doen. Wij streven ook lokaal naar een balans tussen mens, milieu en economie.





Ondersteunen en stimuleren van de coöperatieve gedachte om zelf energie
op te wekken (bijvoorbeeld aanleg van zonne-energievelden).
Voortzetten ‘subsidies/leningen’ aan bewoners om bestaande woningen
energiezuiniger te maken.
Ontwikkelen realistische routekaart naar energie-neutrale gemeente.
Gemeente stelt grond beschikbaar om plaatselijk energie op te wekken.
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Wel in geld uit te drukken
Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de landelijke overheid.
Slechts een beperkt aandeel komt uit gemeentelijke heffingen en belastingen. In beide
gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We
hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen.
Nog veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen.
Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid,
transparantie en gematigde gemeentelijke lasten.

Transparantie
CDA Achtkarspelen streeft naar een transparant en gezond financieel beleid.
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Beeld van God zijn is een opdracht voor iedereen
Wees niet bang voor de kracht die Ik je gaf,
jouw levenskracht, jouw oerkracht.
Gebruik deze kracht ten goede.
En ontdek wat voor grote dingen
je kunt doen met de kracht die Ik je meegaf

Algemene informatie over het CDA en CDA Achtkarspelen

Voor algemene informatie over het CDA verwijzen we naar de website www.CDA.nl en
www.cdaachtkarspelen.nl
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