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‘t Gaait erop aan! Op woensdag 21 maart 2018 gaat Appingedam naar de
stembus om voor de laatste keer een Damster gemeenteraad te kiezen. Voor de
laatste keer ook een verkiezingsprogramma van het CDA Appingedam. We
presenteren hieronder een routekaart waarin we onze prioriteiten voor de
toekomst met u willen delen. Een route niet voor onszelf, maar voor een sterk en
dichtbij Appingedam, dat onderdeel uitmaakt van een kansrijke regio.
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. Appingedam is
een leefbare en veelzijdige gemeente.
Tegelijkertijd kampen we hier ook met grote opgaven. Opgaven die zich niet
beperken tot Appingedam alleen. Zo voelt de hele regio dagelijks de problematiek
als gevolg van aardbevingen. Ook zullen de gevolgen van vergrijzing en van
minder mensen in dit gebied de komende jaren alleen maar zichtbaarder worden.
Om deze grote opgaven het hoofd te bieden, moeten we veranderen. Er is meer
slagkracht nodig, want alleen lukt dat niet meer. We zien daarom de uitdaging
dat samen te doen. In een grotere gemeente samen met Delfzijl en Loppersum.
Dat we zullen gaan herindelen betekent niet dat we straks geen Appingedam
meer zijn. Integendeel, we blijven Appingedam! Sterk en dichtbij in een kansrijke
regio, vol met nieuwe uitdagingen. Want ook hier in Appingedam zijn mensen
betrokken bij elkaar en voelen zij zich verantwoordelijk. Met een uniek decor,
veelzijdig aanbod en een verantwoordelijke samenleving, gaan we de toekomst
met vertrouwen tegemoet.
Het CDA Appingedam zet in op zes prioriteiten voor de komende periode.
De opbrengst is samen met Damster inwoners tot stand gebracht.







Wonen en leefbaarheid
Duurzaamheid
Innovatie
Onderwijs, bedrijfsleven en sport
Vitale samenleving (samen(be)leven)
Normen en waarden

Waar zetten we op in:

Goed en prettig wonen in een leefbaar gebied;

Het is belangrijk dat de gemeente onze inwoners ontzorgt in de ellende die
wordt veroorzaakt door aardbevingen.

De gemeente draagt zorg voor de zelfstandige mobiliteit van onze
inwoners. Daarbij is aandacht voor een veilige verkeersruimte met loopen fietsroutes tussen scholen, sportaccommodaties, winkels en sociale
voorzieningen.

Aandacht voor wonen in de toekomst, zodat oude en nieuwe ouderen met
plezier in onze stad kunnen blijven wonen.

Aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor jongeren en starters.

Goed publiek vervoer, waarbij aandacht is voor goede verbindingen naar
het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

Flexibele toepassing van bestemmingsplannen om aan te sluiten op de
vraag die er is. Dat betekent dat we dus ook welwillend kijken naar
(alternatieve) woonvormen zoals Tiny Houses, kangoeroe-wonen en
collectief particulier opdrachtgeverschap.

Toegankelijke en nabije zorg en ondersteuning voor inwoners die dat
nodig hebben. We hebben extra aandacht voor mantelzorgers en
vrijwilligers die worden overvraagd in het verlenen van zorg.

Waar zetten we op in:

Klimaatbestendige stad. Daarbij koersen we op duurzame energie,
stimulering van circulaire economie en verduurzaming van de
gemeentelijke bedrijfsvoering.

Appingedam schoon en netjes, waarbij de gemeente burgerinitiatieven
faciliteert en ondersteunt.

Inwoners verantwoordelijkheid geven voor een duurzame stad.

Stimuleren van (duurzaamheids)initiatieven uit de stad.

Waar zetten we op in:

Initiatieven uit het bedrijfsleven stimuleren we en waar mogelijk
ondersteunen we deze.

Vereenvoudiging van gemeentelijke regelgeving, waarbij inwoners en
organisaties meer ruimte krijgen voor experimenten. Het bevorderen van
de Damster leefbaarheid staat hierbij voorop.






Betere afstemming tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt door
invoering van zogeheten innovatieclusters. Dat stimuleert een slimme
samenwerking en kennisdeling. Daarnaast is dit belangrijk voor een vitale
en krachtige leef- en werkomgeving.
Snel en betrouwbaar internet dat klaar is voor de toekomst en voor
iedereen bereikbaar.
Innovatieve en duurzame landbouw stimuleren we en initiatieven
ondersteunen we waar mogelijk.

Waar zetten we op in:

Behoud en verbreding van MBO-onderwijs in Appingedam.

Meer aandacht voor Gilde-onderwijs; werken-leren voor inwoners met een
grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Toegankelijk onderwijs voor iedereen.

Betere aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven en sport in onze regio.

Actieve houding van de gemeente voor signalen uit het onderwijs en het
bedrijfsleven. De gemeente kan hierin verbinden en stimuleren om op die
manier de jeugd- en ouderenwerkloosheid actief tegen te gaan en
bedrijven te voorzien van goede en gemotiveerde lokale werknemers.

Meer inzet op vroeg- en voorschoolse educatie om daarmee de
onderwijsachterstanden te verminderen.

Waar zetten we op in:

De gemeente heeft aandacht voor ál haar jeugdige inwoners en biedt extra
zorg aan ouders en kinderen die dat nodig hebben.

Vitale samenleving door bewegen en sporten (in de openbare ruimte) te
blijven stimuleren. Dat is gezond en versterkt bovendien de sociale
samenhang.

In buurten en wijken is volop ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Ondersteuning en aandacht blijven houden voor de vele mantelzorgers in
Appingedam.

Aandacht voor inwoners die door de maatschappelijke versnelling tussen
wal en schip dreigen te vallen. Denk hierbij aan mensen die laaggeletterd
zijn, ouderen maar ook jongeren.

Initiatieven uit de samenleving zijn van groot belang en kunnen rekenen
op medewerking van de gemeente.

De gemeente steunt collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken
om beter voor hun kinderen en ouderen te zorgen.

Aanvullende ondersteuning uit de samenleving zoals Stichting Leergeld.
Zonder de Voedsel- en Kledingbank kunnen we helaas niet. Daarom zetten
we in op meer maatregelen om armoedeproblematiek te voorkomen.

Met onze prioriteiten 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 verantwoordelijkheid nemen
voor elkaar.
Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving.
Daarom biedt het CDA 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 inwoner gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet
doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en
afrekenen.
We zetten in op betrokken inwoners 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.
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 zo
een betere samenleving achter te laten aan de generaties die na ons komen.
Kortom: wat je kiest doet ertoe!
Kört en goud: dij ‘t dut mout ‘t waiten!

www.cdaappingedam.nl
www.facebook.com/mijnappingedam

