Appingedam

De toekomst begint vandaag!
Verkiezingsprogramma 2014-2018

Voorwoord
Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de
stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 van het CDA
Appingedam. Het is in lijn met de uitgestippelde koers en blikt vooruit
op de komende jaren.
Het CDA staat met dit programma midden tussen de mensen. Wij
kiezen voor werk en welzijn. Voor minder regels en ruimte voor
initiatief. Voor een krachtige samenleving in een b(l)oeiende regio. Dat
vraagt om een heldere richting.
Appingedam is een prachtstad in een prachtige regio. Er zijn hier veel
activiteiten. Mensen wonen er over het algemeen met veel plezier.
Het is goed gesteld met onze voorzieningen. En inwoners hebben
iets voor elkaar over. Hier kennen we geen grotestedenproblematiek.
Appingedam is een leefbare gemeente.
Om dat in de toekomst zo te houden, moeten we een andere koers
varen dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. Het CDA vindt
dat deze grote uitdaging zich niet beperkt tot onze gemeentegrens,
maar een opdracht is voor de hele regio Eemsdelta. Omdat we op
die manier de leefbaarheid borgen, voorzieningen in stand kunnen
houden, en nieuwe taken op het gebied van zorg, welzijn en jeugd
zorgvuldig kunnen uitvoeren. Daarom wil het CDA toe naar één
gemeente in de Eemsdelta. In de komende periode moeten hiertoe
zorgvuldig de stappen worden gezet. De gunstige ligging van de
Eemsdelta in Europa biedt bovendien economisch perspectief.
In de visie van het CDA is ieder mens van waarde en komt ieder
mens pas echt tot zijn recht in relatie tot anderen. Mensen zijn
betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst. Juist in een tijd
dat de overheid een stap terug doet, kunnen creatieve oplossingen
in de samenleving worden gevonden. Meer dan voorheen vraagt de
toekomst van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage.
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Het CDA Appingedam zet in op de volgende 4 speerpunten. Deze
speerpunten dienen ook nadrukkelijk naar voren te komen in het
komende collegeprogramma.
1.
2.
3.
4.

Betrokken en actieve samenleving
Zorg voor elkaar
Ruimte om te ondernemen
Mobiliteit
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1. Betrokken en actieve samenleving
1.1. Het CDA wil dat meer ruimte wordt geboden voor
maatschappelijk initiatief. Daarom moeten maatschappelijke
organisaties en verenigingen zo weinig mogelijk belemmerd worden
door regels. Onnodige regelzucht moet worden afgeschaft.
1.2. Het CDA vindt dat mensen niet tussen wal en schip mogen
raken. Daarom mag van mensen gevraagd worden om een ander te
helpen. En daar waar dat niet mogelijk is, moet de gemeente garant
staan. Op die manier behouden we een leefbare gemeenschap in
Appingedam en daarbuiten.
1.3. Het CDA vindt dat elk talent moet worden ingezet. Mensen
moeten zich nuttig voelen. Daarom moet de gemeente samen met
de ISD Noordoost1 mensen die in de WW verkeren, actief inzetten bij
maatschappelijk projecten van de welzijnsstichting, het onderwijs en
andere organisaties. Dat bespaart ook geld en is goed voor de lokale
samenleving. Belangrijk hierbij is dat vrijwilligerswerk moet aansluiten
bij de persoon. Die moet zich hier prettig bij voelen.
1.4. Het CDA wil een duidelijke plek voor het jongerenwerk. Met
de komst van Jimmy’s2 kan dat ook volgens ons. Daarom moet de
gemeente nauw betrokken blijven bij dit initiatief. Daarmee behouden
we een breed netwerk van en voor jongeren.
1.5. Het CDA wil een heldere visie op burgerparticipatie. Met
een terugtrekkende overheid wordt de rol van inwoners steeds
belangrijker. Bijvoorbeeld bij de inrichting van onze openbare ruimte
en openbaar groen. Het CDA wil dat gemeente en inwoners hierin
meer gaan samenwerken.

1. ISD Noordoost is de sociale dienst voor inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
2. Jimmy’s is jongerenwerk nieuwe stijl. Jongerenwerk dat uitgaat van de kracht en het talent van de jongere
zelf. Jongerenwerk voor jongeren maar bovenal door jongeren.
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1.6. Sport is gezond en vormend. Sportdeelname van jongeren is
goed en gaat overgewicht tegen. Daarnaast bevordert deelname aan
sport teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Het CDA
stimuleert het jeugdlidmaatschap en kijkt samen met verenigingen
naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot 18 jaar actief te houden.
1.7. Het CDA wil ongebruikte plekken in Appingedam tijdelijk kunnen
gebruiken voor activiteiten. De Tip bijvoorbeeld is een geschikte
locatie om een (groot) evenement te organiseren op het gebied van
cultuur, muziek, kunst en sport. Inwoners moeten de mogelijkheid
krijgen om dit soort activiteiten te organiseren. De gemeente kan
hierbij ondersteunen.
1.8. Het CDA vindt burgerparticipatie belangrijk. Daarom moeten
inwoners in de komende periode actief worden betrokken bij het
uitdenken van goed kernenbeleid. Dat is van groot belang voor een
toekomstige gemeente met veel verschillende kernen.
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2. Zorg voor elkaar
2.1. Het CDA wil dat meer zorgaanbieders gebruikmaken van
‘regelvrije zorg’. Het idee daarvan is dat instellingen door minder
papierwerk, beter kunnen aansluiten bij de wensen van de zorgvrager.
De gemeente moet dat stimuleren en waar mogelijk faciliteren, samen
met zorgaanbieders in de regio. Een prachtig voorbeeld van regelvrije
zorg is dat van Stichting De Hoven3.
2.2. Het CDA wil experimenteren om voorzieningen voor
bijvoorbeeld ondersteuning of zorg zonder indicatie toe te kennen. De
WMO-medewerker kan ondersteuning regelen zonder tussenkomst
van grote instellingen. Heldere criteria zonder lange en dure
procedures zorgen voor snelle besluiten.
2.3. Op WMO-uitvoeringskosten kan bespaard worden. Achteraf
wordt steekproefsgewijs bekeken of de voorzieningen terechtkomen
bij mensen die het ook echt nodig hebben.
2.4. Er moet een heldere visie komen ten aanzien van het sociaal
domein. Met toenemende taken op het gebied van de ouderenzorg,
jeugdzorg en taken ten aanzien van de Participatiewet, is de
gemeente straks verantwoordelijk voor de uitvoering. Het CDA wil dat
de toegang voor mensen die zorg nodig hebben, gegarandeerd is en
blijft. Het verder uitbreiden en versterken van de huidige ketenzorg is
daarom nodig. Het CDA ziet hiervoor een primaire rol weggelegd voor
ons gezondheidscentrum Overdiep, waar ruim 25 disciplines in de
zorg en welzijn (nauw) met elkaar samenwerken.
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3. Stichting De Hoven, www.dehoven.nl.
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2.5. Niet een discussie over de structuur van de jeugdzorg en het
jongerenwerk staat voorop, maar het doel. Structuren of instellingen
zijn daaraan ondergeschikt. Eén instelling neemt de zorg of de
ondersteuning per jongere op zich en stemt het waar nodig met
anderen af.
2.6. Het CDA vindt dat ook voor ouderen een breed netwerk nodig
is en blijft. Maatregelen om hun veiligheidsgevoel en leefbaarheid
te vergroten, zijn belangrijk. Daarom wil het CDA dat de gemeente
samen met zorgaanbieders de mogelijkheid van beeldcommunicatie
gaat onderzoeken. Dat bevordert tevens de gezondheid van mensen
en werkt mee om eenzaamheid zo veel mogelijk tegen te gaan.
Het CDA ziet hier een rol weggelegd voor bijvoorbeeld Stichting
Noaberschap.
2.7. Het CDA vindt dat het normaal moet zijn om elkaar aan te
spreken op een bewuste en betrokken bijdrage aan de Damster
samenleving. Meedenken en meedoen moet worden gestimuleerd
en beloond. Maar ook zorg voor elkaar. Met elkaar zijn we
verantwoordelijk voor een prettig en veilig Appingedam.
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3. Ruimte om te ondernemen
3.1. Het CDA wil regelvrije zones4 voor ondernemers, zodat
zij minimaal belemmerd worden door allerlei regelgeving. Dat
moet (startende) ondernemers stimuleren om te investeren
in onze gemeente. Dat is goed voor de economie, voor het
ondernemersklimaat en voor de leefbaarheid.
3.2. Het CDA wil dat de gemeente optimaal gebruikmaakt
van ondernemers en organisaties in de regio. Dat geldt voor
bouwen, wonen, zorg en welzijn. Dat is goed voor het behoud van
werkgelegenheid in de buurt. Daarom alleen Europees aanbesteden
als dat perse moet. Kwaliteit staat hierbij voorop.
3.3. Het CDA wil dat leegstaande panden tijdelijk in gebruik
genomen kunnen worden door (jonge) ondernemers. Voor
maatschappelijke doeleinden. Het nieuwe werken sluit hier ook
goed op aan. Dat geeft startende ondernemers de ruimte om te
ondernemen. En zorgt voor een passende, tijdelijke invulling.
3.4. Ruimte om te ondernemen betekent ook dat we rekening
houden met elkaar. Zo verdient de (kleine) middenstander specifiek
onze aandacht. Voor het behoud en versterken van onze binnenstad.
Om juist hen niet te veel te belasten, is het CDA tegen uitbreiding van
het aantal koopzondagen.
3.5. Het CDA wil daar waar mogelijk het aantal vergunningen
terugbrengen en toe naar een meldingsplicht. Denk bijvoorbeeld
aan de evenementenvergunning. Als die eenmaal verleend is, kan
die met behoud van melding voor onbepaalde tijd worden verstrekt.
Handhaving op geluidsoverlast vindt pas na klachten plaats en kan
tot intrekken van de vergunning leiden. De terrasvergunning moet het
hele jaar door mogelijk zijn, en niet gebonden zijn aan seizoenen.

4. Regelvrije zones zijn aangewezen gebieden waar ondernemers zich gebonden aan een minimum aan
regels, kunnen vestigen. Veel meer wordt gekeken naar het maatschappelijk en economisch effect.
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3.6. Evenementen zijn van groot belang voor de leefbaarheid,
betrokkenheid en lokale economie. In de komende periode moet
een slag worden gemaakt om activiteiten beter op de kaart te zetten.
Bovendien moet er meer en beter afstemming plaatsvinden met
omliggende gemeenten. Daarom is het CDA voorstander van een
regionale evenementencoördinator.
3.7. Het CDA wil meedenken met agrarisch ondernemers. Door
ruimte en kansen te bieden om te ondernemen en innoveren op
verantwoord, duurzame en economisch rendabele wijze.
3.8. De grootte van bouwblokken en uitbreiding van stallen
moeten gestaafd worden aan de omgeving en mogelijkheden ter
plaatse. Hierbij moet rekening worden gehouden met leefomgeving,
landschap, natuur, dierenwelzijn en milieu.
3.9. Het CDA wil een gezonde landbouwsector koesteren die
duurzaam produceert. Met teruggave van landbouwgronden aan de
natuur is het CDA terughoudend. Het is van groot belang om monden
te blijven voeden.
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4. Mobiliteit
4.1. Het CDA vindt dat de verkeersstroom in het centrum anders
moet, zodat men gemakkelijker in en uit het centrum kan komen. Dat
is goed voor de automobilist en voor de winkeliers. Zij verdienen een
andere routing. Wij blijven voor het omdraaien van de rijrichtingen
Gouden pand–Kniestraat en Stationsweg–Sint Annastraat.
4.2. Het CDA wil dat inwoners actief worden betrokken bij het
vergroten van de verkeersveiligheid in Appingedam. Dit sluit ook aan
bij het idee van actief burgerparticipatie.
4.3. Het CDA vindt dat regiobreed geïnvesteerd moet worden in
een 4G-verbinding (super snel internet). Internet is onmisbaar en
biedt veel mogelijkheden voor inwoners, organisaties en het nieuwe
werken. Daarin kunnen we niet achterblijven, maar moeten we voorop
lopen. Dat stimuleert ook nieuwe bedrijvigheid in de gemeente en
daarbuiten.
4.4. Het CDA wil dat Appingedam ook in de toekomst goed
bereikbaar is. Zo vinden wij dat de verdubbeling van de N33 moet
worden doorgetrokken tot Appingedam. Mobiliteit en bereikbaarheid
zijn goed voor onze stad en houden Appingedam vitaal. Ook digitaal
moet Appingedam beter op de kaart. Dit moet in de komende periode
hoog op de agenda. Ook in het besef dat elke Damster ambassadeur
is van onze stad!
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Notities
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Tot slot: wat je kiest doet ertoe
Met dit verkiezingsprogramma staat het CDA Appingedam midden
tussen de mensen. Wij zijn een open christendemocratische
volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid
van mensen bij hun stad, hun gezin, hun school, hun wijk, hun kerk en
moskee, hun bedrijf of hun sportvereniging.
Dat is het ware draagvlak voor het leven in onze stad. Wij gaan uit
van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat 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 in Appingedam plaats aan veel
verschillende mensen. 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 rechtsstaat 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. In de hulp van de overheid moet de
menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.
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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. Want de toekomst begint vandaag!

kijk voor meer informatie op
cda.nl/appingedam
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