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Voorwoord (van de voorzitter)

 
(Wordt in de aanloop naar de verkiezingen zowel in deze digitale versie als in de officieel gedrukte versie 
opgenomen) 
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Uitgangspunten van het CDA

 
Het Christen Democratisch Appel is een brede volkspartij, diep geworteld in de lokale samenleving.  
Voor het zoeken naar nieuwe antwoorden op sociaal- en maatschappelijke vraagstukken, geldt het 
Evangelie als inspiratiebron. Gerechtigheid, barmhartigheid en zorg voor Gods schepping zijn 
kernbeginselen van het CDA. 
Het CDA baseert zich op de principes van de democratische rechtsstaat. Het kenmerkt zich door een 
permanente wisselwerking tussen grondslag en politiek handelen. Het CDA beschouwt integriteit, 
waardigheid, respect, zorg en veiligheid als essentiële grondrechten van een leefbare samenleving en als 
belangrijkste uitgangspunten van een goed bestuur. Het CDA is van mening dat een ieder die 
verantwoordelijkheid kan dragen, deze verantwoordelijkheid dient te nemen, voor zichzelf en voor de 
medemens. 
Verder hecht het CDA aan een betrouwbare en transparante overheid, waarbij burgers, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en instellingen op een consistent beleid van de gemeentelijke overheid 
moeten kunnen rekenen. 
Het CDA verlangt persoonlijke integriteit en betrokkenheid van de lokale politici bij het behartigen van de 
publieke zaak. Op gezette tijden leggen zij verantwoording af over het gevoerde beleid. 
Het CDA streeft naar versterking van het duale stelsel waarbij de gescheiden verantwoordelijkheden van 
gemeenteraad en gemeentebestuur herkenbaar tot uitdrukking moeten komen  

Korte inleiding op het verkiezingsprogramma

 

Het CDA-verkiezingsprogramma 2006 – 2010 is gebaseerd op de toekomstvisie van de gemeente 
Hardenberg 2004  -  2019. Het rapport “De gemeente Hardenberg stapt stevig op de toekomst af”, 
formuleert zeven programmalijnen. Dit zijn:  

1. Voorzieningen 
2. Wonen 
3. Kwetsbare groepen 
4. Veiligheid en openbare ruimte 
5. Economie 
6. De groene ruimte 
7. De rol van de gemeente  

In het CDA verkiezingsprogramma 2006  -  2010 zijn deze programmalijnen uitgewerkt in:  

A. Visie 
B. Missie 
C. Strategie 
D. Operationele acties (bijlage bij het programma)  

In de ledenvergadering van 18 oktober 2005 is dit programma vastgesteld. In de bijlage zijn de operationele 
acties of concreet te realiseren doelstellingen voor de nieuwe fractie opgenomen. Doelstellingen waarvan 
het de bedoeling is, dat de nieuwe fractie van het CDA deze ieder jaar evalueert en optimaliseert. De fractie 
betrekt de leden hier actief bij.  
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Verkiezingsprogramma 2006 - 2010

  
Voorzieningen

 
VISIE 
Voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente Hardenberg. Het biedt mogelijkheden 
voor persoonlijke ontplooiing en is een schild voor de zwakkeren binnen de samenleving. Het CDA wil de 
bestaande voorzieningen met voldoende draagvlak in stand houden.   

MISSIE 
Alle voorzieningen moeten evenwichtig over onze uitgestrekte gemeente verspreid zijn. Het spreekt voor 
zich dat niet overal dezelfde voorzieningen kunnen komen. Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid 
en moeten daarom zelf een grote rol spelen bij het realiseren en onderhouden van voorzieningen. Het CDA 
vindt dat ook in kleine kernen, dorpen en buurtschappen een vastgesteld voorzieningenniveau moet zijn om 
zo de gewenste leefbaarheid te kunnen bieden. Flexibel en levensloopbestendig bouwen staat daarbij 
voorop.  
Recreatieve voorzieningen versterken de natuurlijke functie van rust en ontspanning in de vele groene 
gebieden van onze gemeente. Sport is ook een belangrijke voorziening, niet alleen voor de gezondheid, 
maar ook ter voorkoming en bestrijding van vandalisme. Centrale voorzieningen die een uitstraling hebben 
voor de hele regio zoals een bioscoop, een theater, winkelgebieden, maar ook voortgezet onderwijs en een 
ziekenhuis, worden vooral in de kern Hardenberg gerealiseerd. Dedemsvaart heeft voor deze voorzieningen 
een aanvullende functie. In samenwerking met verschillende aanbieders van sport, cultuur, 
gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen en met plaatselijke ondernemingen en bedrijfsleven 
moet het mogelijk zijn om (dure) voorzieningen te realiseren.  

STRATEGIE 
Het CDA wil

 

1. een goede, actief ondersteunende invulling geven aan het op te richten loket voor Wonen, Zorg en 
Welzijn in het kader van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); 

2. de inzet van ondermeer vrijwilligers en plaatselijke belangen stimuleren door extra gelden ter 
beschikking te stellen ter behoud en of uitbreiding van voorzieningen; 

3. de bibliotheekfunctie in de kleinere kernen behouden, optimaliseren of uitbreiden door een combinatie 
te maken van bibliotheken, de bibliotheekbus en een digitale bibliotheek;  

4. initiatieven van sport-, culturele- of maatschappelijke instellingen financieel ondersteunen met als doel 
zwakkere groepen in de samenleving te stimuleren aan deze activiteiten deel te nemen; 

5. sportinitiatieven promoten en financieel ondersteunen voor een betere gezondheid en ter voorkoming en 
bestrijding van vandalisme; 

6. dat de gemeente zich inzet voor de jeugd in onze gemeente, zodat de jeugd letterlijk en figuurlijk de 
ruimte krijgt en zich thuis voelt in de gemeente Hardenberg; 

7. de leefbaarheid in de verouderde wijken vergroten en hiervoor in samenwerking met 
woningbouwcorporaties en bewoners hiertoe plannen maken en uitvoeren; 

8. een jongerenplatform om jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling van de gemeente in het 
algemeen en de voorzieningen in het bijzonder. Voorzieningen voor jongeren dragen bij aan een goede 
sociale en persoonlijke ontwikkeling;  

9. op maat toegepaste voorzieningen voor een vitaal platteland; 
10. meer goede wandel- en fietsroutes; 
11. onnodig veel autoverkeer door de natuurlijke gebieden tegengaan; 
12. in samenwerking met de bedrijven in de recreatieve branche onderzoeken of een vakantie-pendeldienst 

van de campings naar de kern Hardenberg wenselijk en te realiseren is;  
13. een prominente rol voor het natuuractiviteitencentrum “De Koppel” als brede milieu-educatieve en 

recreatieve voorziening; 
14. dat de gemeente coördinerend en mogelijk faciliterend optreedt om een primaire voorziening als een 

supermarkt in de kernen te behouden 
15. dat de gemeente meervoudig ruimtegebruik of de komst van een Multi Functioneel Centrum (MFC) in 

een kern ondersteunt; 
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Wonen

 
VISIE 
Een plezierige en leefbare woonomgeving is belangrijk voor mensen. Daarom is het belangrijk en 
noodzakelijk dat woningen afgestemd zijn op de vraag en aangepast zijn aan verschillende doelgroepen. 
Bewoners veranderen. Woningen moeten mee kunnen gaan met de veranderende vraag en aangepast 
kunnen worden aan de vereisten van de bewoners.   

MISSIE 
Het CDA vindt dat vroegtijdig in het bouwproces uitgegaan moet worden van toekomstgericht bouwen. 
Woningen moeten op een eenvoudige manier “aangepast” kunnen worden als de omstandigheden van de 
bewoners hierom vragen. 
Het CDA wil bewoners in een hun eigen omgeving laten wonen, zowel in dorp of stad en in een op hun 
behoefte aangepaste woning. Daarbij moet rekening gehouden worden met jongeren (starterwoningen), 
kleinere huishoudens en de ouderen (vergrijzing).   

STRATEGIE 
Het CDA wil:

 

1. levensloop bestendiger bouwen; 
2. wonen en zorg beter op elkaar afstemmen; 
3. woningen bouwen voor doelgroepen waar ook de vereiste voorzieningen zijn; 
4. het wonen in het buitengebied voor ouderen en jongeren stimuleren; 
5. een ruimhartig beleid met betrekking tot de herbestemming van vrijkomende agrarische gebouwen; 
6. goede en ruime seniorenwoningen bouwen; 
7. voor gehandicapten aangepaste woningen bouwen; 
8. dat er prestatieafspraken worden gemaakt met woningbouwcorporaties.  
9. bij woningbouw aandacht voor bodemsanering; 
10. dat onderzocht wordt op welke wijze verschillende regels en voorschriften (van mogelijk meerdere 

instanties) samengevoegd kunnen worden in één vergunningsaanvraag.   
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Kwetsbare groepen

 
VISIE 
Het CDA steunt en heeft aandacht voor kwetsbare groepen, die zich in deze individualistische samenleving 
met haar harde economische wetten moeilijk staande kunnen houden. Het CDA wil voorkomen dat 
individuen en gezinnen in problematische omstandigheden komen. 
Christelijke en sociale waarden komen in het gedrang als economie en marktdenken altijd voorrang hebben. 
Het CDA erkent dat financiële armoede leidt tot sociale - en culturele uitsluiting.  

MISSIE 
Het CDA wil dat ook kwetsbare groepen, binnen de mogelijkheden van de eigen verantwoordelijkheid, 
(opnieuw) deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Daardoor wordt de sociale cohesie vergroot.  
Het CDA wil een “schild voor de zwakken zijn” en voorkomen dat mensen door verslaving en sociale 
eenzaamheid buiten de samenleving komen te staan. Daarom wil het CDA zich inzetten voor een sociale en 
rechtvaardige lokale samenleving.  

STRATEGIE  
Het CDA wil:

 

1. aandacht voor de zwakkeren in de samenleving en ondersteuning op maat aan kwetsbare mensen; 
2. op de vraag afgestemde vormen van kinderopvang stimuleren;  
3. alleenstaande ouders met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar en mantelzorgers met een bijstandsuitkering 

geen sollicitatieplicht opleggen; 
4. bij de toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een adequate regeling creëren voor 

mensen die aanspraak moeten maken op deze wet; 
5. een ruimhartige uitvoering van de Bijzondere Bijstand voor mensen die daarop aanspraak op moeten 

maken; 
6. dat aanvragen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten en Indicatiestelling binnen de 

daarvoor gestelde termijnen worden afgehandeld; 
7. een actief beleid nastreven voor mantelzorgers en vrijwilligers. Er moet één aanspreekpunt komen waar 

mantelzorgers en vrijwilligers met hun vragen terecht kunnen. 
8. projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren bevorderen; 
9. een brede voorlichting over de gevolgen van verslaving en de voordelen van gezonde voeding en 

sportbeoefening; 
10. een terughoudend beleid t.a.v. coffeeshops en de plaatsing van gokautomaten in 

uitgaansgelegenheden; 
11. initiatieven van maatschappelijke - en levensbeschouwelijke organisaties, zoals het opzetten van 

preventie programma’s, ondersteunen; 
12. mogelijkheden creëren om mensen met een uitkering te begeleiden bij het zoeken naar een betaalde 

baan.  
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Veiligheid en beheer van de openbare ruimte

 
VISIE 
Verantwoord rentmeesterschap uit zich in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het elkaar 
aanspreken op die verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en beheer van de openbare ruimte.   

MISSIE 
Het CDA wil het aantal regels beperken en de regels die er zijn effectief handhaven. Overlast wordt 
bestreden en tegengegaan. Het preventieve beleid is erop gericht criminaliteit en overlast te voorkomen.De 
gemeente bevordert de deelname aan maatschappelijke activiteiten. Ook stimuleert zij het nemen van eigen 
verantwoordelijkheden van burgers, groepen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

STRATEGIE 
Het CDA wil:

 

1. het aantal overbodige regels verminderen, te beginnen met regels die niet gehandhaafd kunnen worden;  
2. dat de gemeente meer aandacht besteedt aan het handhaven van de regels; 
3. meer aandacht voor preventief beleid en voor initiatieven die de veiligheid bevorderen, ook in de 

buitengebieden; 
4. de verkeersveiligheid bevorderen en voorkomen dat door het nemen van lokale maatregelen elders 

verkeersonveilige ontwikkelingen ontstaan; 
5. de veiligheid van fietsers en voetgangers bevorderen. De kernen Hardenberg en Dedemsvaart, waar de 

scholen voor voortgezet onderwijs zijn, moeten per fiets veilig bereikbaar zijn; 
6. dat de eigen verantwoordelijkheid en het daarop aanspreken een belangrijke basis is voor de sociale 

veiligheid. De gemeente steunt initiatieven die de discussie over en de ontplooiing van normen en 
waarden in de samenleving willen bevorderen; 

7. dat de gemeente gemeld vandalisme aan gemeentelijke voorzieningen binnen 48 uur geheel of 
voorlopig herstelt. De plaats waar het vandalisme heeft plaatsgevonden moet er minimaal weer netjes 
bij liggen. Alle klachten moeten onder vermelding van de genomen of nog te nemen actie binnen 14 
dagen worden teruggekoppeld aan de melder;  

8. een snel handelend optreden bij gemelde overtredingen van wettelijke en normatieve regels, waarbij 
getracht wordt de opgetreden schade te verhalen.De ondernomen actie wordt binnen 14 dagen bekend 
gemaakt aan de melder; 

9. een actueel rampenplan om (het gevoel van) veiligheid positief te beïnvloeden; 
10. meer eigen verantwoordelijkheid van de burger in het beheer van de openbare ruimte. De gemeente 

schept waar mogelijk de voorwaarden voor een veilige omgeving zoals verlichting van tunnels en het 
verwijderen van dicht struikgewas langs wandel- en fietspaden; 

11. dat risicovolle bedrijven in kaart worden gebracht met het doel om te lopen risico’s tot een minimum te 
beperken. Bij het verplaatsen van deze bedrijven haakt de gemeente aan bij provinciaal beleid.  
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Economie

 
VISIE 
Het Midden en KleinBedrijf (MKB), waaronder ook Recreatie en Toerisme, is net als het onderwijs en de 
zorgsector, voor de gemeente een belangrijke werkgever. Agrariërs zijn een onmisbare schakel voor beheer 
van landschap en natuur. Ze zijn van groot belang voor een vitaal platte land. 
Economische ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. 
Werkgelegenheid behouden en creëren is een belangrijke doelstelling. Daarbij hebben we wel oog voor 
sociale, maatschappelijke en ecologisch vraagstukken. 
Het CDA wil een zo ruim mogelijk pakket onderwijsvoorzieningen aanbieden binnen de gemeente. 
Mogelijkheden voor bijvoorbeeld een HBO opleiding moeten dan ook met beide handen aangegrepen 
worden. Een breed pakket aan onderwijsvoorzieningen verbetert het economisch klimaat en bevordert de 
werkgelegenheid. 
De gemeente schept goede randvoorwaarden en ondersteunt activiteiten die leiden tot een gezond lokaal 
ondernemers- en/of investeringsklimaat.  

MISSIE  
Het CDA wil aan het eind van deze raadsperiode geen mensen met een bijstandsuitkering zonder 
werk(ervaring). 
Het CDA is geen voorstander van de 24 uurs economie.  

STRATEGIE 
Het CDA wil:

 

1. dat er voldoende bedrijventerreinen beschikbaar zijn voor bestaande bedrijven en nieuwkomers. Het 
CDA gaat daarbij uit van:                                   

- voor Hardenberg bedrijventerreinen voor de gehele regio;                                   
- voor Dedemsvaart bovenlokale bedrijventerreinen en                                   
- voor Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen en Slagharen                                      

lokale bedrijventerreinen; 
2. onder andere door parkmanagement bestaande en nieuwe bedrijven en bedrijventerreinen goed op orde 

hebben en houden; 
3. winkelcentra zo goed mogelijk onderhouden; de infrastructuur en openbare voorzieningen in en rondom 

de centra op peil houden; 
4. een toename van het aantal arbeidsplaatsen door facilitering van bestaande bedrijven; 
5. een actief ondernemingsbeleid, ook voor startende ondernemers; 
6. samen met vertegenwoordigers uit de recreatieve en toeristische sector blijven zoeken naar uitdagingen 

om de gemeente te promoten als vakantiegemeente. Daar waar mogelijk moet het gemeentelijk beleid 
gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van bestaande bedrijven en een verbreding van het 
toeristisch seizoen; 

7. zich sterk blijven maken voor een vitaal platteland met een bereikbaar en toegankelijk 
voorzieningenniveau, dat aansluit bij de behoefte van de bewoners; 

8. een helder beleid voor het landelijk gebied, waarin duidelijk de kaders zijn aangegeven met 
kwaliteitscriteria, gericht op het optimaal kunnen functioneren van de agrarische sector; 

9. aandacht voor rendabele vormen van duurzame energieopwekking. Die opwekking moet passen binnen 
te stellen randvoorwaarden van overlast, financiële kaders en milieueffecten;  

10. blijvende aandacht voor de infrastructuur en de verkeersveiligheid, dit in overleg met de andere 
wegbeheerders (rijk en provincie) voor een effectief en veilig wegennet; 

11. blijvend aandacht voor een optimale bereikbaarheid (binnen een half uur) van de kern Hardenberg 
vanaf de grote verkeersaders; 

12. de aanwezige bedrijvigheid binnen de gemeentegrenzen houden. Instrumenten die daarvoor gebruikt 
worden zijn bijvoorbeeld herstructurering om leegstand en verpaupering tegen te gaan en het  
ontwikkelen van bedrijfsverzamelgebouwen voor starters; 

13. dat de gemeente faciliterend optreedt om ontwikkelingen vanuit de zorgsector te stimuleren en te 
ondersteunen.  
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Groene ruimte

 
VISIE 
Allerlei ontwikkelingen zoals schaalvergroting in de landbouw, vrijkomen van agrarische gebouwen, 
recreatief medegebruik, natuurontwikkeling vragen om een nieuwe dan wel andere benadering van onze 
groene ruimte.  
Voor de groene ruimte moet niet langer gedacht worden vanuit (toegestane) functies, maar vanuit 
kwaliteiten. Kwaliteiten die we willen maken, behouden en/of versterken.   

MISSIE 
In ons buitengebied zijn veel mensen betrokken bij de groene ruimte. De gemeente moet samen met deze 
mensen (landbouwers, toeristische sector, waterschap, natuurorganisaties, plaatselijke belangen e.d.) 
komen tot een gebiedgerichte benadering van de groene ruimte waarbij de gewenste kwaliteit centraal 
staat. Functies die deze kwaliteit ondersteunen zijn daarbij toelaatbaar.   

STRATEGIE 
Het CDA wil:

 

1. gemeentelijk beleid ontwikkelen voor een adequate uitvoering van de Rood voor Rood regeling;  
2. de ontwikkeling van recreatie en toerisme op de gebiedskwaliteiten afstemmen. Vooral kleinschalige 

landschappen, bos en natuurgebieden hebben een grote recreatieve betekenis. Recreatie en toerisme 
worden, met inachtneming van het behoud van de natuur- en landschapswaarden, juist in deze 
gebieden gestimuleerd; 

3. dat boeren voor het beheren van het natuurlandschap een belangrijke bijdrage kunnen leveren; 
4. de kwaliteit van het oppervlaktewater door samenwerking van gemeente, provincie en waterschap in 

stand houden of verbeteren. Hier moet rekening worden gehouden met de Europese Kaderrichtlijn 
Water; 

5. verbetering van het recreatief medegebruik van bepaalde gebieden door de aanleg van wandelpaden, 
fietsroutes etc.; 

6. in de landbouwgebieden bij uitstek geen nieuwe belemmeringen opwerpen, danwel bestaande 
belemmeringen wegwerken; 

7. in gebieden waar momenteel en in de toekomst de landbouw minder dominant aanwezig is, proberen te 
komen tot een zorgvuldige afweging van functies die de gewenste kwaliteit ondersteunen. Daarbij is de 
functie van de landbouw vooralsnog leidend. 

8. vrijkomende agrarische grond (mits goed gelegen) voor nieuwe manieren van wonen aanwenden. 
Bijvoorbeeld voor wonen in het bos of wonen op het water. 

9. in vrijkomende agrarische gebouwen functies toestaan die passen bij de nagestreefde kwaliteit voor het 
gebied, waarbij het opdelen in meerdere woningen wordt gestimuleerd.  
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Rol van de Gemeente

 
VISIE  
Het CDA ziet de positie van de gemeente vanuit de mens, de burger die deel uitmaakt van een  
gemeenschap. Het CDA vindt dat de gemeente geen starre/afwachtende gemeente moet zijn maar juist een 
daadkrachtige gemeente die haar verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat! Dit houdt niet in dat de 
gemeente allerlei initiatieven die vanuit de maatschappij komen structureel financieel ondersteunt. De 
gemeente beschikt niet over onuitputtelijke mogelijkheden om in te kunnen spelen op maatschappelijke 
veranderingen en nieuwe wensen en behoeften. De gemeente moet zich continue "de spiegel" voorhouden 
en afvragen in hoeverre het vastgestelde beleid nog wel actueel is.   

MISSIE  
Jaarlijks moet er een evaluatie van onderdelen van het vastgestelde beleid op de agenda gezet worden. 
Naast de huidige dienstverlening moet de digitale dienstverlening verder uitgebreid worden. Hierbij is het 
CDA voorstander is van een digitaal volgsysteem dat de burger in staat stelt te zien in welke fase een 
aanvraag van bijvoorbeeld een bouwvergunning of een identiteitsbewijs is. Hierdoor krijgt de burger 
continue de aandacht die hij mag verwachten van de gemeente.  
De gemeentelijke overheid is een betrouwbare partner die burgers vroegtijdig betrekt bij nieuwe 
ontwikkelingen.   

STRATEGIE   
Het CDA wil:

 

1. een aanvalsplan op de overbodige bureaucratie en op de overbodige verordeningen en of regels 
realiseren; 

2. dat de gemeente beleid maakt voor termijnoverschrijdingen en daar een boete aan koppelt; 
3. dat preventieve jeugdzorg speerpunt van het beleid wordt; 
4. dat de gemeente meer op de achtergrond treedt en ingrijpt als dat nodig is; 
5. dat de gemeente een actieve en extern gerichte organisatie is; 
6. dat met uitkeringsgerechtigden afspraken worden gemaakt die in contracten worden vastgelegd voor 

scholing en reïntegratie in het arbeidsproces; 
7. dat de gemeente meer aandacht heeft voor preventief beleid en samenwerking, dan voor oplossingen in 

de sfeer van repressie; 
8. dat de gemeente een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van de burger; 
9. dat de gemeente binnen bestuurlijke - en maatschappelijke randvoorwaarden zich zo aantrekkelijk 

mogelijk maakt voor het bedrijfsleven 
10. dat de gemeentelijke belastingen jaarlijks met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden; 
11. de gemeente zorgt voor een sluitende begroting; 
12. de gemeentelijke heffingen in principe kostendekkend zijn.  
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Slot

 
Dit programma geeft in grote lijnen de door het CDA voorgestane ontwikkelingen van de gemeente 
Hardenberg weer. Vanuit deze visie zijn de eerste operationele acties vastgesteld. Ze zijn als bijlage bij dit 
programma opgenomen. Hiermee worden concrete handvatten aangereikt voor de CDA fractieleden maar 
ook voor een ieder die hen daarop wil aanspreken.  
Uiteraard is een dergelijke lijst van acties nooit compleet en is de lijst nooit af. Veel is er nog te zeggen over 
alle activiteiten die door het CDA, al dan niet in samenwerking met anderen, in de afgelopen jaren zijn 
gestart en die al ten dele of in z’n geheel zijn afgerond. 
Ook in de komende raadsperiode komen nieuwe zaken aan de orde en vragen opkomende actuele 
problemen om actuele oplossingen.  
Naast de nu al te voorziene operationele acties staat het CDA open voor nieuwe ideeën en activiteiten 
waardoor een dynamische lijst van acties ontstaat. Er komen nieuwe onderwerpen op de lijst en 
afgehandelde zaken gaan er af. 
In de discussie rond nieuwe acties zijn de lijnen die in dit programma zijn uitgezet richtinggevend. Daarbij 
doet het CDA graag een beroep op een ieder die zich herkent in dit programma om aan die discussie deel 
te nemen. Samen werken wij aan de lokale samenleving en dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van 
onze prachtige gemeente Hardenberg.    
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Bijlage Operationele Acties 2006 - 2007

 
Het CDA wil eind 2007 onderstaande punten gerealiseerd of minimaal op haalbaarheid 
onderzocht hebben.  

VOORZIENINGEN

 
1. De economische mogelijkheden van het platteland worden vergroot door het scheppen van 

mogelijkheden voor: zorgboerderijen, boerencampings, educatieve – en natuurprojecten; 
2. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van op maat toegepaste kleinschalige voorzieningen 

voor ouderen en gehandicapten nabij hun eigen leefomgeving 
3. Het principe van de regio taxi, zoals deze nu in de regio functioneert, moet blijven bestaan. Vanuit 

de WVG draagt de gemeente bij in de vervoerskosten van de burgers die voor het gebruik hiervan 
zijn geïndiceerd;  

4. Voor Dedemsvaart dienen de (financiële) mogelijkheden voor een theatervoorziening uitgewerkt te 
worden; 

5. Het CDA ondersteunt de komst van een skeelerbaan in Gramsbergen en een atletiekbaan in 
Hardenberg.  

WONEN

 

1. Er komt een onderzoek naar het bewoonbaar houden/maken van vrijgekomen boerderijen in het 
buitengebied voor jongeren, ouderen, gehandicapten, starters en kleine bedrijven; 

2. In overleg met de gemeente en woningbouwcorporaties worden de woonmogelijkheden voor 
jongeren in de kleine kernen vergroot;  

3. Verdichting van het woningbestand in de grote kernen Hardenberg en Dedemsvaart gebeurt met 
behoud van woon- en leefkwaliteiten, zoals voldoende speelgelegenheid voor kinderen; 

4. Woningen voor ouderen en gehandicapten worden, indien daarvoor een indicatie is gesteld, snel 
aangepast aan de omstandigheden van de bewoners; 

5. Voor senioren worden er woningen gebouwd dichtbij algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
winkels en een bibliotheek; 

6. Voor mensen die van zorg afhankelijk zijn worden in het gezondheidspark in Hardenberg woningen 
gebouwd. 

7. Bij revitalisering van verouderde wijken dient nadrukkelijk aandacht geschonken te worden aan de 
leefbaarheid, duurzaamheid en energiebesparing;  

KWETSBARE GROEPEN

 

1. Er blijft een brede toegankelijkheid voor crèches van alle beroeps – en  inkomensgroepen;   
2. Bijstandsgerechtigden en ouderen met een laag inkomen worden de mogelijkheden voor 

kwijtschelding onder de aandacht gebracht;  
3. Het sociaal cultureel fonds voor burgers met een minimum inkomen blijft in stand. Dit om deelname 

aan sport en culturele activiteiten te stimuleren; 
4. Er is een actief beleid ten aanzien van de schuldhulpverlening;  
5. De WVG kent en ruimhartige toepassing daar waar het gaat om het compenseren van kosten van 

chronisch zieken en gehandicapten;  
6. Er wordt een verslavingsfolder voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg samengesteld en 

uitgegeven; 
7. Voor scholieren vanaf groep 6 van de basisschool komt er voorlichting  over drugs, drankgebruik, 

roken, gezonde voeding en zinloos geweld;  
8. Initiatieven van maatschappelijke – en levensbeschouwelijke organisaties worden door de 

gemeente gesteund wanneer deze organisaties hulp bieden aan bepaalde doelgroepen zoals thuis- 
en daklozen;  

9. Schoolverlaters zonder werk of opleiding moeten deel nemen aan werkervaringsprojecten of aan 
sociale – en maatschappelijke stages; 

10. De mogelijkheden om mantelzorgers en zij die vrijwilligerswerk doen collectief te verzekeren wordt 
onderzocht. 

11. Wanneer leer- en ontwikkelingsachterstanden worden gesignaleerd treedt de gemeente faciliterend 
op om een goede samenwerking tussen school, ouders en pedagogisch-medische instellingen te 
bewerkstelligen; 

VEILIGHEID en OPENBARE RUIMTE

 

1. Bij het invoeren van nieuwe regels moeten er oude regels verdwijnen; 
2. Nieuwe regels toetsen op noodzaak en handhaafbaarheid; 
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3. Er worden kundige en ervaren handhavers voor de controle van de regels ingezet; 
4. Bij de uitoefening van de handhaving wijzen de handhavers de burgers op de 

bezwaarmogelijkheden en de procedures; 
5. Er wordt snel actie ondernomen om gevolg te geven aan meldingen van onveilige situaties, de 

gemeente koppelt aan de melder de actie terug; 
6. Er wordt regelmatig geoefend in het kader van bestaande rampenplannen; 
7. De gemeente zorgt voor een adequaat groenbeheer en goed werkende straatverlichting; 
8. De gemeente neemt snel maatregelen om de gevolgen van vandalisme teniet te doen; 
9. De gemeente sluit een convenant met exploitanten van uitgaansgelegenheden zoals partycentra en 

discotheken over het toelatingsbeleid (leeftijd), het drank- en drugsgebruik, voorkoming van overlast 
en de openingstijden; 

10. De gemeente handhaaft de in de vergunning opgenomen voorschriften t.a.v. de openbare orde; 
11. Het verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen in ondermeer winkels en (sport)kantines 

dient te worden gehandhaafd. 
12. De aanleg van een fietspad bij de spoorwegovergang aan de Kloosterdijk in Mariënberg moet 

worden uitgevoerd; 
13. Vrijliggende fietspaden in de woonwijken zijn er alleen voor de fietsers. 
14. De verkeersveiligheid in de Dorpsstraat-Oost in Kloosterhaar moet verbeterd worden. 
15. De gemeente start een pilot waarin zij samen met professionele opbouwwerkers, ouders, scholen, 

verenigingsleven, enz. werken aan voorkoming en bestrijding van vandalisme. Met HALT worden 
prestatieafspraken gemaakt over het voorkomen van herhalingsgedrag.  

ECONOMIE

 

1. De gemeente heeft een adequaat accountmanagement voor ondernemers; 
2. Startende ondernemers worden door de gemeente gefaciliteerd met bijvoorbeeld een 

bedrijfsverzamelgebouw ; 
3. Indien de kwaliteit van de omgeving niet wordt aangetast en er geen belemmeringen voor de 

omgeving worden opgeworpen, kunnen vrijkomende agrarische gebouwen voor andere vormen van 
bedrijvigheid worden aangewend; 

4. Samen met het toeristisch platform blijft de gemeente zoeken naar uitdagingen om Hardenberg te 
promoten als een toeristische en recreatieve gemeente; 

5. Er komt een oversteek over de Vecht voor fietsers en wandelaars; 
6. Bij de uitbreiding van fiets- en wandelroutes wordt de mogelijkheid van grensoverschrijding 

onderzocht; 
7. Er wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid om de landbouw te betrekken bij landschap- 

en bosonderhoud;  
8. Er komen werkervaringsplaatsen voor alle schoolverlaters; 
9. In 2008 zijn er werkervaringsplaatsen voor mensen met een bijstandsuitkering tot 35 jaar; 
10. In 2009 zijn er werkervaringsplaatsen voor mensen met een bijstandsuitkering tot 50 jaar. 
11. De bestaande treinverbinding “Twente – Drenthe” dient verbeterd te worden. Met name de 

aansluitingen op de spoorverbindingen Zwolle-Emmen.  

DE GROENE RUIMTE

 

1. De gemeente maakt uitvoeringsplannen voor de door de provincie gestelde kaders voor toepassing 
van de Rood voor Rood regeling; 

2. Plantsoenen en groenstroken in de kernen moeten behouden blijven; 
3. Er wordt gestart met beheer van het buitengebied door agrariërs; 
4. Bij het beheersen en voorkomen van zwerfafval wordt de jeugd betrokken, door hun zelf een 

bepaald gebeid schoon te laten maken. Dat heeft een educatieve waarde.  

DE ROL van de GEMEENTE

 

1. De gemeente maakt optimaal gebruik van provinciale, landelijke en Europese subsidies en fondsen; 
2. De gemeente maakt een start met het verminderen van wet- en regelgeving, te beginnen bij 

overbodige en niet handhaafbare regels; 
3. De gemeente stelt een jaarlijkse vrijwilligersprijs in; 
4. De internetsite van de gemeente moet ook een digitaal loket worden waar burgers met klachten en 

opmerkingen over bijvoorbeeld overbodige wet- en regelgeving, vandalisme, veiligheid en dergelijke 
terecht kunnen.  
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