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1. VOORWOORD – SAMEN BOUWEN AAN WATERLAND 
INLEIDING 
Het CDA Waterland heeft in de afgelopen vier jaar het verschil gemaakt in de 
gemeente Waterland. Als grootste partij in de raad is onze inbreng en stem bij 
nagenoeg alle onderwerpen die ertoe doen doorslaggevend. Voorbeelden hiervan 
zijn: het behoud van de zelfstandigheid, 
het behoud van voorzieningen en het 
project Galgeriet. Onze centrale rol is 
bepalend voor de koers en toekomst van 
onze mooie gemeente Waterland. 
Samen bouwen aan de toekomst. Samen 
bouwen aan Waterland. Aan woningen en 
voorzieningen voor onze inwoners. Aan 
de versterking van de gemeentelijke 
organisatie. Aan een goed functionerende 
zelfstandige gemeente waarin het goed 
wonen en leven is. Daar zetten wij als 
CDA Waterland ons bij uitstek voor in. 
 
RESULTATEN 2018-2022 
Wat is bereikt?  

1. Waterland blijft zelfstandig. De gemeentelijke organisatie wordt versterkt.  
 

2. In de kernen van Waterland zijn nieuwe woningen gebouwd. Onder impuls van 
onze CDA-wethouder Ruimtelijke Ordening zijn veel nieuwbouwplannen 
voorbereid en gerealiseerd. De realisatie van meer dan 1000 woningen in 
Waterland is in deze bestuursperiode planologisch mogelijk gemaakt. 
 

3. Ondanks de bezuinigingen die het Rijk ook aan onze gemeente heeft 
opgelegd zijn de sociale en maatschappelijke voorzieningen op peil gebleven. 

  
4. Op het gebied van Duurzaamheid zijn belangrijke stappen vooruitgezet.  

 

WAARDEN CDA WATERLAND 
De gemeente is de meest nabije overheid en werkt vanuit vertrouwen. De gemeente 
geeft ondersteuning op maat met een duurzame en integrale aanpak. De gemeente 
geeft ruimte aan de samenleving en helpt individueel mensen die (tijdelijk) in de 
omstandigheid verkeren dat zij hulp nodig hebben. Een betrouwbare en sociale 
overheid toont betrokkenheid, stelt heldere grenzen, bestrijdt onrecht en betrekt 
daarbij de inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken.    
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de (toekomstige) generaties voelt het 
CDA Waterland zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur, ook voor het 
cultuurhistorisch erfgoed. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en 
onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een toekomstgerichte 
samenleving achter te laten.   
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Bij het CDA Waterland staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van 
mensen bij hun woonomgeving, hun werk, hun bedrijf, hun vereniging of hun kerk. 
Dat is het draagvlak voor het leven in Waterland. Wij gaan uit van een christelijke 
mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot groei komen door 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar te nemen.  
 
Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in de samenleving. Daarom biedt 
het CDA Waterland plaats aan veel verschillende mensen. Mensen die daarnaast 
hun bedrijf en gezin runnen of maatschappelijk actief zijn. We zijn een partij, waarin 
iedereen erbij hoort en toe doet.  
We zetten als CDA Waterland in op betrokken inwoners om de onderlinge 
verbondenheid te versterken. In de gemeente Waterland moet de menselijke maat 
zichtbaar en voelbaar zijn.  
 
Door decentralisaties is het takenpakket enorm uitgebreid en verzwaard, zeker in het 
Sociaal Domein. Tegelijkertijd zal dat takenpakket de komende jaren alleen maar 
verder toenemen, denk aan onderwerpen als de Omgevingswet, Energietransitie, 
Wonen en Ruimtelijke Ordening.  
 
Ook in de komende bestuursperiode zullen onderwerpen als de zelfstandigheid van 
de gemeente en de realisatie van meer dan 1000 woningen blijvende aandacht 
vergen. 
 
Het CDA Waterland kiest voor regionale samenwerking waar nodig en mogelijk. 
Zeker om de zelfstandigheid te behouden kan de gemeente zich niet veroorloven om 
op een eiland te functioneren en met de rug naar de omgeving te staan. Regionale 
samenwerking is geen kille rekensom per thema of opgave, maar een houding om 
gezamenlijk de grote opgaven aan te kunnen. Waterland kan veel, maar het actief 
(h)erkennen van grenzen aan eigen mogelijkheden biedt kansen voor een 
succesvolle samenwerking binnen de regio Zaanstreek-Waterland en binnen de 
Metropoolregio Amsterdam. 

 

2. SPEERPUNTEN VOOR WATERLAND 
 

ALGEMEEN 
• Behoud van voorzieningen. Het CDA 

Waterland staat pal voor het behoud van 
de voorzieningen die de gemeente 
Waterland rijk is. Centra zoals de 
dorpshuizen, de Bolder en kerken, waar 
inwoners elkaar kunnen ontmoeten en 
elkaar kunnen leren kennen zijn 
onmisbaar.  
 

• Onderhoud openbare ruimte. Het CDA Waterland maakt zich sterk voor een 
goed en adequaat onderhoud van het openbaar groen en de openbare 
buitenruimte. Wij vinden dat het beleid en de uitvoering dringend moeten 
worden aangepast en zijn bereid hier budget voor vrij te maken 
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• Het CDA Waterland blijft zich ook in de komende bestuursperiode met kracht 

inzetten om te komen tot het bouwen van woningen. Er is een grote behoefte 
aan woningen voor starters, senioren en mensen met een kleine portemonnee 
en eenpersoonshuishoudens. Het CDA Waterland wil extra aandacht voor de 
lastige positie van deze doelgroepen bij het vinden van een geschikte huur- of 
koopwoning. In nieuwe projecten willen wij meer woningen voor deze 
doelgroepen realiseren.  

• Het CDA Waterland stelt het instellen van een Wmo reserve voor. Een 
resterend saldo in de Wmo in een begrotingsjaar wordt in dat geval in de Wmo 
reserve gestort en verdwijnt niet in de Algemene Middelen.    
 

• Samenwerking in de regio. Het CDA Waterland kiest voor regionale 
samenwerking waar nodig en mogelijk. Zeker om de zelfstandigheid te 
behouden kan de gemeente zich niet veroorloven om op een eiland te 
functioneren en met de rug naar de omgeving te staan. 
 

• Dijkversterkingen. De versterkingen van de 
Waterlandse Zeedijk en de Omringdijk van 
Marken hebben ook de komende jaren een 
grote impact. Het CDA Waterland wil dat 
kansen worden benut om gekoppeld aan de 
dijkversterkingen (recreatieve) 
voorzieningen tot stand te brengen. 
   

• Gematigde stijging woonlasten. Wij willen als CDA Waterland dat de 
gemeente een goed en degelijk financieel beleid voert. Wij vinden dat de 
financiële middelen die voorhanden zijn duurzaam en verantwoord moeten 
worden ingezet. 
  

• Glasvezelnet. Het CDA Waterland wil een 
glasvezelnetwerk tot in alle uithoeken van de 
gemeente. Alleen dan krijgen alle inwoners de 
mogelijkheid om optimaal gebruik te maken 
van het complete pakket aan digitale diensten.  
 

• Verkeer. In de historische kernen en in 
woonwijken ervaren bewoners hinder en overlast van snel rijdend en zwaar 
verkeer. Ook neemt de parkeerdruk toe. Het CDA Waterland wil dat 
belanghebbenden worden betrokken bij de aanpak.     
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MONNICKENDAM 

 

• Ontwikkeling Galgeriet. Het CDA Waterland staat voor het met volle kracht 
voortzetten van de inspanningen voor de omvorming van het Galgeriet tot een 
hoogwaardige wijk met woningbouw en maatschappelijke functies. 
   

• Woningbouwlocatie Regenboog. CDA Waterland wil de realisatie van het plan 
voor de bouw van 41 wooneenheden, waaronder zorgappartementen. 
 

• Sporthal Pierebaan. Het CDA Waterland wil een nieuwe multifunctionele 
sporthal ter vervanging van sporthal ‘t Spil. Binnen het door de raad 
vastgestelde zoekgebied tussen de Pierebaan en de Marijkestraat opteert het 
CDA voor een invulling die de lokatie Marijkeveld zoveel mogelijk ontziet. 
 

• Koersbepaling locatie sporthal ‘t Spil. In de komende raadsperiode wil het 
CDA Waterland een start van de actieve planvorming voor de invulling van de 
vrijkomende locatie van sporthal ‘t Spil met woningbouw en economische 
functies. 
 

• Sportpark Markgouw. Het herschikken en de renovatie van het sportpark 
Markgouw in Monnickendam is tot nu toe niet eenvoudig gebleken. Het CDA 
Waterland wil in de komende bestuursperiode samen met de gebuikers van 
het sportpark komen tot een plan van aanpak, om aansluitend de herschikking 
en renovatie te realiseren.   
 

• Verkeer en parkeren binnenstad. Er zijn in de binnenstad van Monnickendam 
dringend aanpassingen nodig. Het CDA Waterland gaat voor een aanpak in 
overleg met belanghebbenden (bewoners en ondernemers). 
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BROEK IN WATERLAND 

 

• Ontwikkeling (deel) Hellingweg. De realisatie van woningen en een op de 
inwoners van Broek in Waterland gerichte supermarkt op de Kebo locatie 
houdt voor het CDA Waterland prioriteit. 
  

• Onderdoorgang N247. Het CDA Waterland blijft zich uit een oogpunt van 
leefbaarheid en doorstroming van verkeer inzetten op de realisatie van de 
onderdoorgang in Broek in Waterland. 
  

• Verkeer. Het CDA Waterland pleit voor een inventarisatie van knelpunten en 
oplossingsrichtingen op verkeersgebied in overleg met de Dorpsraad en 
belanghebbenden.  
 

ILPENDAM 
 

• Woningbouw. Het CDA Waterland wil een onderzoek naar mogelijkheden voor 
woningbouw in Ilpendam. Toelichting: met de realisatie van de projecten 
Ilpenhof en Sebastianus zijn er vooralsnog geen verdere locaties voor 
woningbouw voorhanden. Ook in Ilpendam is woningbouw nodig voor de 
leefbaarheid en het behoud van voorzieningen. 
  

• Verkeer. In Ilpendam vragen aspecten als sluipverkeer, zwaar verkeer en 
parkeren aandacht. Het CDA Waterland zet in op een aanpak in overleg met 
de Dorpsraad en belanghebbenden.   

  



 
 
 

Samen bouwen aan Waterland 6 
 

MARKEN 
 

• Woningbouw 
sportcomplex 
Marken. Op initiatief 
van het CDA 
Waterland is het 
plan voor de 
realisatie van 100 
woningen op twee 
nieuwe werven in 
gang gezet. Wij 
willen als CDA 
Waterland dat na de 
vaststelling van het 
bestemmingsplan 
alles op alles gezet 
blijft worden op een 
snelle realisatie. Voor de leefbaarheid, het behoud van voorzieningen en het 
tegengaan van de vergrijzing is woningbouw op Marken dringend 
noodzakelijk. 
 

• Meekoppelen met versterking Omringdijk. Het CDA Waterland zet in op 
benutten van kansen om gekoppeld aan de dijkversterking van de Omringdijk 
Marken de aanleg of verbetering van bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen 
tot stand te brengen.  
  

• Woningbouw Westerstraat. Het CDA Waterland wil realisatie van het plan voor 
de bouw van woningen in de Westerstraat op Marken, mits hiervoor voldoende 
draagvlak is. 
 

• Toekomst jongerenwoningen Hoogkamplaan. Het CDA Waterland wil op deze 
locatie de realisatie van woningbouw, waarin plaats is voor Marker jongeren, 
in combinatie met woningen voor andere doelgroepen en maatschappelijke 
voorzieningen.  
 

• Het CDA Waterland wil dat de gemeente de door de stichting Eilandraad 
uitgebrachte Toekomstvisie Marken 2021-2025 meeneemt in het beleid voor 
Marken.  
 

• Het CDA Waterland ondersteunt het Zorgplan Marken van de Eilandraad en 
zal soortgelijke plannen in andere kernen ook ondersteunen.  
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OVERIGE KERNEN KATWOUDE OVERLEEK PURMER UITDAM WATERGANG ZUIDERWOUDE 
• Katwoude - Fietspad Oostzijde N247. Het 

CDA Waterland wil de aanleg van een vrij 
liggend fietspad aan de oostzijde van de 
N247 in Katwoude tussen de Hoogedijk en 
de Zedde. Hiermee is de 
verkeersveiligheid gediend. 

 
• Overleek - Glasvezelnet. Specifiek voor 

Overleek geldt een slechte ontvangst van 
het internet. Het CDA Waterland wil met 
voorrang de aanleg van een glasvezelnet in Overleek. 
 

• Purmer - Gebiedsvisie De Purmer. Het CDA Waterland wil een actieve 
bijdrage leveren aan de besluitvorming over deze visie. Toelichting: het 
grondgebied van de polder De Purmer ligt in drie gemeenten, Purmerend, 
Edam-Volendam en Waterland. Er zijn veel 
ruimteclaims op het gebied voor 
uiteenlopende functies. Daarom is het goed 
dat de drie gemeenten de handen ineen 
hebben geslagen voor het opstellen van een 
gebiedsvisie 
 

• Uitdam. Het CDA Waterland wil geen 
uitbreiding van het Europarcs resort ‘Poort 
van Amsterdam’.  
 

• Watergang-verkeer. Het smalle dorpslint van Watergang is kwetsbaar voor 
verkeer. De toename van verkeer door bezorgdiensten levert hinder op. Het 
CDA Waterland wil dat de mogelijkheden voor het realiseren van een 
ophaalpunt worden onderzocht. 
     

• Zuiderwoude - Verkeer. Het CDA 
Waterland wil dat de kern van 
Zuiderwoude gevrijwaard blijft van te 
zwaar en te snel rijdend verkeer. 
Specifiek willen wij dat maatregelen 
worden genomen om de veiligheid van 

schoolgaande kinderen bij het begin en het einde van de schooltijden te 
verbeteren. Ook pleiten wij voor handhaving van het inrijverbod en voor 
controle van snelheden.  

 
• Zuiderwoude – Verkeer. In Zuiderwoude vragen ook andere 

verkeersknelpunten om inzet van de gemeente. Voorbeelden zijn de 
kruisingen Peereboomweg- Atjehgouw en Zuiderwouder Dorpsstraat- 
Rijperweg en de opgang van de Waterlandse Zeedijk bij het Dijkeinde in 
Zuiderwoude.     
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3. ZORG VOOR ELKAAR 

Het CDA kiest voor een samenleving waar we met elkaar de 
verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente en de gemeenschap waarin we 
willen leven.  

We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze 
samenleving. Zo lang we goed voor elkaar zorgen kunnen we iedere uitdaging aan. 
We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving 
waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Het CDA Waterland zet in op 
samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd zijn dat 
dat meer perspectief en vertrouwen biedt dan eenieder voor zich maatschappij.  

Mantelzorgers hebben het zwaar. Het CDA Waterland zet zich in om de 
mogelijkheden voor mantelzorgers, om af en toe op adem te komen door 
bijvoorbeeld dagopvang, te verruimen en de aanvraag daarvan eenvoudiger te 
maken. Vervoer naar de dagopvang moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van 
deur tot deur.  

GEZIN 
Bij problemen in het gezin werkt de gemeente wat het CDA Waterland betreft aan 
één plan voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door één regisseur voor 
het hele gezin, met aandacht voor juridische problemen, relationele problemen, 
ouderschapsproblemen, veiligheid en schuldenproblematiek.  

ARMOEDE 

Het CDA Waterland wil dat de gemeente een actieve rol speelt in het herkennen 
van stille armoede en open staat voor het bijdragen aan oplossingen. Wij willen 
als CDA Waterland dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. Wij willen 
dat gezinnen waar deze kinderen opgroeien meer maatwerk wordt geboden en 
betere schuldregelingen. 

JEUGDHULP EN WMO  

In de jeugdhulp is er een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. 
Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen 
nodig. Dit is onwenselijk. Wij willen als CDA Waterland een duidelijke afbakening wat 
jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding.  

Meer samenwerking is mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. Duidelijke 
afspraken met jeugdzorgaanbieders, adequate controle op de financiën en het 
aanpakken van zorgfraude blijft nodig. Dat geldt ook voor afspraken met huisartsen 
en andere verwijzers. 

 



 
 
 

Samen bouwen aan Waterland 9 
 

Het CDA Waterland wil voortzetting van de regionale samenwerking in de 
Jeugdhulp en de en de Wmo en wil inzetten op langdurige contracten.  

Het CDA Waterland stelt het instellen van een Wmo reserve voor. Toelichting: Bij 
de Wmo kan zich de situatie voordoen dat de besteding lager uitpakt dan het 
jaarbudget. Een resterend saldo in de Wmo in een begrotingsjaar wordt in dat geval 
in de Wmo reserve gestort en verdwijnt niet in de Algemene Middelen.   

TOEGANKELIJKHEID 

Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. 
Het CDA Waterland pleit ervoor dat de gemeente samen met hen zoekt hoe dit 
mogelijk is. We gaan ervan uit dat het VN-verdrag Handicap zoveel mogelijk wordt 
uitgevoerd.  

Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor ieder goed toegankelijk 
zijn. Waar mogelijk willen we dat mensen met en zonder beperking samen kunnen 
sporten en bewegen.  

ZORG VOOR OUDEREN 

Het CDA Waterland zet zich in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met 
name ook bij ouderen, zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook zet de gemeente wat 
het CDA Waterland betreft extra in op het bevorderen van contact tussen ouderen en 
jongeren, bijvoorbeeld vanuit maatschappelijke dienstplicht.   

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wat het CDA 
Waterland betreft biedt de gemeente inwoners zoveel mogelijk hulp en 
ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken. 

GEZOND LEVEN EN SPORT 

Het CDA Waterland wil dat de gemeente inzet op preventie en gezond leven. 
Samenwerking tussen de gemeente, het zorgkantoor, zorgverleners, 
zorgverzekeraars en zorgorganisaties is daarbij vereist.  

Het CDA Waterland is voor het behoud van het zwembad en het 
schoolzwemmen. Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt 
mensen ook. Zeker in het waterrijke Waterland moet ieder kind een zwemdiploma 
kunnen halen en kunnen meedoen met een sportactiviteit.  

Sportaccomodaties. Het CDA Waterland wil in de komende bestuursperiode 
samen met de gebruikers van het sportpark komen tot een plan van aanpak, 
om aansluitend de herschikking en renovatie te realiseren. Het herschikken en 
de renovatie van het sportpark Markgouw in Monnickendam is tot nu toe niet 
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eenvoudig gebleken. Ook het onderhouden van de sportaccommodaties is een punt 
van aandacht. Achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt.  
 
Sporthal ‘t Spil. Deze sporthal is aan vervanging toe. Het CDA Waterland zet in op 
de bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal ter vervanging van sporthal 
‘t Spil. Binnen het door de raad vastgestelde zoekgebied tussen de Pierebaan 
en de Marijkestraat kiest het CDA Waterland voor een invulling die de lokatie 
Marijkeveld zoveel mogelijk ontziet.  
 
Sportveld SV Marken. Op Marken zet het CDA Waterland in op afronding van de 
aanleg van het tweede veld voor de SV Marken. 
 

PARTICIPATIE EN INBURGERING 

Het CDA Waterland wil dat de gemeente voor nieuwkomers inzet op een 
(passende) baan of een opleiding. Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de 
nieuwe wet inburgering hebben gemeenten een belangrijkere rol. Nieuwkomers 
moeten snel mee kunnen doen in de samenleving.  

4. EEN STERKE SAMENLEVING  

Het CDA Waterland kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen 
krijgt. Iedereen telt mee en iedereen doet mee. Het begint met zorgen voor jezelf, en 
waar mogelijk ook voor anderen. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de 
gemeente. Wij staan als CDA Waterland voor een overheid waarin de burger ervaart 
dat het om hem of haar te doen is. Dat betekent niet dat de inwoner in alles maar 
gelijk krijgt, maar wel dat de gemeente daadwerkelijk interesse toont in zijn belangen 
en standpunten en die standpunten ook serieus neemt.  

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat staat 
centraal en WIJ is belangrijker dan ik. Een sterke samenleving zien we als een 
gemeente waar het geschikt wonen is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, 
aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk 
zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers 
essentieel voor de gemeente. Waardering en ondersteuning voor hen die zich 
belangeloos inzetten is en blijft nodig.  

BOUWEN EN WONEN 

Het CDA Waterland wil een beleid voor wonen dat gericht is op kwaliteit, 
duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met de woningcorporaties maakt de 
gemeente periodiek gerichte prestatieafspraken over de omvang, de samenstelling 
en de kwaliteit van het woningaanbod.  

Het CDA Waterland vindt het belangrijk dat procedures voor aanvragen en 
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initiatieven op het gebied van bouwen en wonen gemakkelijk en snel opgepakt 
worden en op mogelijkheden en niet op belemmeringen worden getoetst. 
Toelichting: Er moet een oplossing komen voor het grote aantal regels voor 
woningbouwinitiatieven. We omarmen actief particuliere wooninitiatieven en helpen 
die te realiseren. 

Ontwikkeling Spil. In de komende raadsperiode wil het CDA Waterland een start 
van actieve planvorming voor de invulling van de vrijkomende locatie van 
sporthal ‘t Spil met woningbouw en economische functies. 
 
Ontwikkeling (deel) Hellingweg Broek in Waterland. De realisatie van woningen en 
een op de inwoners van Broek in Waterland gerichte supermarkt op de Kebo 
locatie houdt voor het CDA Waterland prioriteit. 
 
Ontwikkeling Nieuwpoortslaan Monnickendam. Het CDA Waterland staat achter 
het plan voor woningbouw op de locatie Nieuwpoortslaan 49 (Locatie Poel) in 
Monnickendam.   
WOONAANBOD 

Het CDA Waterland wil extra aandacht voor de lastige positie van starters, 
senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens 
bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning. Er is een grote behoefte 
aan woningen voor starters, senioren en mensen met een kleine portemonnee en 
eenpersoonshuishoudens. Voor deze doelgroepen zijn te weinig geschikte woningen 
beschikbaar. In nieuwe projecten willen wij meer woningen voor deze doelgroepen 
realiseren.  

Het CDA Waterland wil bij de bouw van nieuwe woningen het beleid handhaven 
van voorrang voor inwoners van de gemeente. Wij kiezen voor het zoveel 
mogelijk ‘bouwen voor de eigen behoefte’. 

Het CDA Waterland vindt het belangrijk dat huizen voor iedereen bereikbaar zijn. 
Extra aandacht is nodig voor de categorie woningzoekenden die te veel verdienen 
voor een sociale huurwoning en te weinig om een woning te kunnen kopen. Dat 
vraagt naast aandacht voor sociale woningbouw extra inzet voor betaalbare 
woningen in het middensegment.  

Bij nieuwe plannen kiest het CDA Waterland voor een verdeling van 30-30-40, 
ofwel 30% sociale huur/koop, 30% bereikbare en betaalbare koop of 
middenhuur en 40% vrije keuze.  

Het CDA Waterland wil een verdere inzet op startersleningen om starters een 
betere kans te geven. Hiervoor moet veel meer budget worden uitgetrokken  
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WOONOMGEVING 
Het CDA Waterland vindt het belangrijk dat de gemeente bewoners stimuleert 
actief te zijn in de buurt en de mogelijkheden voor bewoners vergroot om 
medeverantwoordelijkheid te dragen voor de eigen woonomgeving. Iedereen wil 
immers wonen in een veilige, schone en plezierige wijk. 

Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Het CDA 
Waterland vindt het daarom vanzelfsprekend dat bewoners worden betrokken bij 
bouwinitiatieven in hun woonbuurt. De eerste verantwoordelijkheid hierin ligt bij de 
initiatiefnemer 
KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING 
Het CDA Waterland maakt zich hard voor een goed en adequaat onderhoud van  

het openbaar groen en de openbare buitenruimte. Wij willen dat de groene 
openbare ruimte aantrekkelijk is. De positieve effecten van groen op onze 
gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich 
gezonder.  

Het CDA Waterland vindt dat het beleid en de uitvoering van het onderhoud 
van het openbaar groen dringend moeten worden aangepast en zijn bereid hier 
budget voor vrij te maken. Op dit moment blijft op te veel plekken het reguliere 
onderhoud achter bij het afgesproken kwaliteitsniveau. 

Het CDA Waterland wil geen windmolens langs de verbindingsdijk naar Marken 
en ook geen aanleg van zonneparken in het landelijke en landschappelijk 
waardevolle gebied, dit met uitzondering van de Bukdijk op Marken. Ten 
aanzien van windmolens is het essentieel dat er lokaal voldoende draagvalk is, 
voordat plannen worden uitgevoerd.  

Het CDA Waterland blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en 
verloedert, maar dat wordt gewerkt aan een schone en veilige openbare ruimte. 
De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte mag niet het sluitstuk zijn 
van de begroting van de gemeente. 
 
GOED OPENBAAR VERVOER 
Goede ov-voorzieningen zijn belangrijk voor een goed leefklimaat in Waterland. 
Goed en aantrekkelijk openbaarvervoer vermindert de afhankelijkheid van de auto en 
vermindert drukte en vervuiling in de woonomgeving. 

Het CDA Waterland gaat samen met de Vervoerregio voor goede concessies 
voor het openbaar vervoer en behoud van de Buurtbus. Een goede 
bereikbaarheid is immers een groot goed. De buurtbus tussen de kernen, die door 
vrijwilligers in stand wordt gehouden, draagt bij aan de bereikbaarheid van een 
aantal kernen en is een prima voorziening. 
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DIGITALE DIENSTEN 

Het CDA Waterland wil dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om optimaal 
gebruik te maken van alle digitale diensten. Een glasvezelnetwerk biedt hiervoor 
een oplossing. Het CDA Waterland wil daarom een gebiedsdekkend 
glasvezelnetwerk binnen de gemeente. Ontwikkelaars mogen pas aanleggen als 
zij ook in onrendabele (buiten)gebieden willen investeren. Dit netwerk moet open zijn 
waarop alle providers in Nederland hun diensten kunnen aanbieden.  

EEN STERK EN VITAAL VERENIGINGSLEVEN 

Het CDA Waterland maakt zich bij uitstek sterk voor een sterk en levendig 
verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de 
samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met 
teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.  

Het CDA Waterland staat pal voor het behoud van de voorzieningen die 
Waterland rijk is. Centra zoals de dorpshuizen en De Bolder, waar inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten, zijn onmisbaar evenals voorzieningen als bibliotheek, 
kinderopvang, muzikale vorming, kerken en het zwembad. 

Het CDA Waterland wil dat regels en vergunningen voor verenigingen waar dat 
kan worden verminderd. Geef verenigingen en clubs meer ruimte voor initiatief. 
Vanuit het vertrouwen in mensen en verenigingen kan waar mogelijk worden 
volstaan met algemene regels of met een melding. 

Het CDA Waterland wil dat vergunningen voor jaarlijks gelijkblijvende 
evenementen voor onbepaalde tijd worden verstrekt, zodat deze niet periodiek 
verlengd hoeven te worden. Bij kleine subsidies (onder € 5000) geldt een lichte 
verantwoordingsplicht. Dus zonder uitgebreide administratie en regels. Wanneer 
vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse 
(vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of tentoonstelling, 
willen wij dat de gemeente soepel omgaat met evenementenvergunningen zonder de 
verantwoordelijkheid voor veiligheid en openbare orde te veronachtzamen. 

Om een sterk en vitaal verenigingsleven te behouden wil het CDA Waterland 
compensatie van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor 
verenigingsgebouwen. 

CULTUUR  

Het CDA Waterland wil dat de gemeente de culturele voorzieningen en 
evenementen ondersteunt en faciliteert. Het CDA Waterland vindt het belangrijk 
dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele 
vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom 



 
 
 

Samen bouwen aan Waterland 14 
 

is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van 
(amateur)kunst zijn en blijven en dat deze voorzieningen ondersteund blijven worden 
door de gemeente.  

Het CDA Waterland wil dat bijstandsgezinnen en gezinnen onder de 
armoedegrens ook deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. We willen hun 
deelname stimuleren door het aanbod voor hen goedkoper te maken door 
bijvoorbeeld een lokale kortingspas. Dit vraagt een onderzoek naar de mogelijkheden 
van een ‘gemeentepas’, waarbij ook wordt gekeken of kan worden aangesloten bij 
een bestaande pas in de regio. 

VRIJWILLIGERS 
Het CDA Waterland wil herinvoering van de jaarlijkse vrijwilligersprijs. 
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid. De gemeente kan 
veel doen om het vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker te maken. Dit 
door bijvoorbeeld de administratieve lasten te verminderen en trage procedures te 
voorkomen.  

5. EERLIJKE ECONOMIE 

Het CDA maakt serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een 
economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is terecht dat de gemeente 
met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt 
zich door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op de 
langere termijn voorop te stellen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
sociaal ondernemerschap is belangrijk. 

Het CDA Waterland wil dat de verduurzamingsopgave voor de inwoners van 
Waterland betaalbaar en behapbaar blijft. De verduurzamingsopgave is ook voor 
de gemeente Waterland een uitdaging op zowel fysiek, financieel als sociaal vlak. 
Met de Transitievisie Warmte dragen we bij aan de in het klimaatakkoord gestelde 
doelen. Als CDA Waterland gaan wij voor een eerlijke balans tussen de lokale lusten 
en lasten van het klimaatbeleid. Het CDA Waterland vindt het vanzelfsprekend dat de 
gemeente inwoners vooraf bij grote besluiten betrekt. 

LOKAAL ONDERNEMERSCHAP 
Het CDA Waterland wil dat de gemeente via Ondernemend Waterland afspraken 
maakt met het lokale bedrijfsleven. Zo willen we dat bijvoorbeeld met het 
bedrijfsleven en het onderwijs afspraken worden gemaakt op het gebied van 
duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen van personeel, het 
aanstellen van mensen met een beperking, het aantal stage- en leerplekken en 
investeringen in innovatie. 



 
 
 

Samen bouwen aan Waterland 15 
 

We willen als CDA Waterland één aanspreekpunt voor ondernemers dat 
verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen, maar ook voor 
kansen en vragen 

WERKGELEGENHEID 

Het CDA Waterland zet in op duurzaam werk. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten 
altijd perspectief bieden op een vervolg. Wij kiezen ervoor dat de gemeente 
maximaal inzet op het voorkomen van werkloosheid.  
LEREN EN WERKEN  

Het CDA Waterland wil dat scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis 
te laten maken met maatschappelijke organisaties. De maatschappelijke stage is 
voor scholen niet verplicht. Echter hiermee kan worden bereikt dat jongeren ervaring 
opdoen om een bijdrage te leveren aan de samenleving en het werken in een 
(vrijwilligers)organisatie. 
LANDBOUW 

Het CDA Waterland wil dat de Waterlandse boeren ruimte moeten blijven 
houden om hun agrarische activiteiten op een economisch verantwoorde wijze 
voort te zetten. De boeren in Waterland zijn al vanouds bij uitstek de beheerder van 
ons waardevolle cultuurlandschap en zijn onmisbaar in Waterland. De gemeente zet 
zich ervoor in dat er een volledige vergoeding tegenover staat als boeren taken 
verrichten voor natuurbeheer. 

6. DUURZAME SAMENLEVING 

Het CDA Waterland is voor een verduurzamingsopgave die haalbaar en 
betaalbaar is en op Waterlandse schaal wordt ingezet. Inwoners en bedrijven zijn 
in beginsel bereid stappen te zetten, zolang de lasten betaalbaar zijn en eerlijk 
worden verdeeld. En zij vooraf worden betrokken bij belangrijke besluiten. 
Samenwerking is het sleutelwoord. 

Het CDA Waterland wil het milieubewustzijn voor groot en klein stimuleren. Het 
CDA staat voor een samenleving, waarin de natuur wordt gewaardeerd. Niet allen 
om wat ze doet, maar ook om wat ze is. Het ligt dan voor de hand om te beginnen bij 
de kinderen door het faciliteren van onderwijs in natuur en milieu in het 
basisonderwijs. De gemeente sluit daarbij aan bij bestaande initiatieven, zoals bij de 
Havenrakker sin Broek in Waterland en de Overhaal in Zuiderwoude.  

Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA 
Waterland inzetten op een integrale benadering van vraagstukken met een 
maximaal draagvlak onder inwoners. Waar mogelijk wordt aangesloten bij 
particuliere initiatieven of worden inwoners betrokken bij idee- en planontwikkeling.  
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ENERGIE 
Het CDA Waterland wil bij het lokaal opwekken van energie een eerlijke 
verdeling van lusten en lasten in de lokale gemeenschap. De energietransitie is 
geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel. In het gemeentelijk beleid moet 
lokale energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komen.  

Het CDA Waterland zet in op maximale inwonersparticipatie bij het lokaal 
opwekken van energie en wil dat onze inwoners als eerste financieel kunnen 
deelnemen. Dit begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale 
expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij 
actief betrokken.  

Het opwekken van energie door middel van zon heeft grote invloed op ons 
landschap. In het open landschap van Waterland worden op landbouwgronden en in 
natuurgebieden geen zonneparken geplaatst.  

Het CDA Waterland wil dat de gemeente in het verduurzamen van wijken 
gebruik maakt van de uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen voor behoud en 
aanleg van gasnetten in de gemeente. Dit om de kans te geven aan nieuwe 
innovaties (zoals waterstof) die de gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken.  
DUURZAAMHEID FACILITEREN 
Het CDA Waterland wil dat de gemeente de verduurzaming van het 
maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen en 
cultureel erfgoed) actief ondersteunt en ontzorgt.  

Het CDA Waterland stelt voor dat er een energieloket komt waar inwoners, 
sportverenigingen, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor vragen en 
ondersteuning. Veel inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren aan 
verduurzaming en weten niet altijd hoe dat kan. 
AFVAL 
Het CDA Waterland wil dat de gemeente de afvalinzameling goed organiseert, 
bewoners, ondernemers en organisaties prikkelt en inspireert om de 
hoeveelheid restafval terug te dringen. Nederland is op weg naar een meer 
circulaire economie, waarin hergebruik van producten op termijn de norm is. Zover 
zijn we nog niet, maar de wereld van de afvalinzameling is al wel volop in beweging. 
Dit maakt nieuwe keuzes mogelijk. 
 
Het CDA Waterland kiest voor een afvalbeleid, waarin hergebruik van 
materialen als glas, papier, plastics, elektrische apparaten en textiel voorop 
staat. Uitgangspunt van beleid is dat afval zoveel mogelijk dient als grondstof.  
Het CDA Waterland heeft uit een oogpunt van dienstverlening een voorkeur 
voor de realisatie van een nieuwe milieustraat binnen de gemeente. 
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7. EEN DIENSTBARE EN BESCHERMENDE GEMEENTE  

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar 
aan de samenleving en is er voor inwoners en ondernemers.  
De overheid is erom samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een 
betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De 
overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de 
overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. 
 

COMMUNICATIE 
Het CDA Waterland wil dat de communicatie van de gemeente duidelijker 
wordt. De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. 
Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en 
begrijpelijke informatie te krijgen. Momenteel is de wijze waarop de gemeente online 
informeert en toegang biedt tot informatie rommelig en niet praktisch. De stukken 
over het aanvragen van subsidie maken bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk waar al 
of niet subsidie voor kan worden aangevraagd.    
 
SAMENLEVING AAN ZET 
Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over 
oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren in het te voeren 
beleid. De gemeente is er immers voor haar inwoners.  
 
Het CDA Waterland wil de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van 
inwoners benutten. Aandachtspunt daarbij is om nadrukkelijk te zoeken naar 
mogelijkheden om inwoners te bereiken die zich minder laten horen.  
 
Wij willen als CDA Waterland dat de gemeente de lokale kennis benut door 
expertpanels in te zetten rondom specifieke onderwerpen. In onze gemeente 
wonen veel mensen die kennis hebben van specifieke onderwerpen die in de 
gemeente spelen. Bijvoorbeeld omdat zij kennis hebben van de Energietransitie, de 
Omgevingswet of van het Sociaal Domein.  

Het CDA Waterland wil dat dienstverlening dichtbij de inwoners en 
ondernemers wordt aangeboden én waar mogelijk digitaal. Tenzij de situatie om 
maatwerk vraagt bijvoorbeeld in de zorg (Sociaal Domein) waar vaak kennis van de 
specifieke situatie vereist is om goede diensten te verlenen. 

Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De gemeente 
hoeft niet alles zelf te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke 
organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners 
uitgevoerd kunnen worden. 
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DE GEMEENTE EN DE REGIO 
 

Het CDA Waterland wil dat er een heldere visie over de actieve rol en 
verantwoordelijkheid van de gemeente in de regio wordt opgesteld. De 
gemeente heeft de regio Zaanstreek-Waterland nodig. De keuze voor zelfstandigheid 
betekent dat keuzes wat zelf te doen, wat uit te besteden en wat samen te doen 
belangrijk zijn. Wij kiezen daarbij voor een compacte regisserende gemeentelijke 
organisatie, het behartigen van Waterlandse belangen in regionale netwerken en het 
bieden van dienstverlening dicht bij onze inwoners en zoveel mogelijk in hun eigen 
leefomgeving. Uiteraard vraagt dit ook modern en goed werkgeverschap. 
Tegelijkertijd heeft de gemeente Waterland ook een verantwoordelijkheid in de regio. 
Keuzes die de gemeente maakt hebben invloed op de gemeenten om ons heen en 
besluiten van andere gemeenten in de regio raken ook onze gemeente.  

 
 

CULTUREEL ERFGOED 
Als CDA Waterland tonen wij respect voor ons cultureel, religieus, agrarisch en 
historisch erfgoed en feesten van gemeenschappelijkheid, zoals religieuze 
feestdagen en de evenementen en festiviteiten in de kernen.  
 
Het CDA Waterland is ook voorstander van het opstellen en vaststellen van een 
zogenoemde kerkenvisie. Hierin wordt de toekomst van de kerkgebouwen in de 
gemeente belicht. De gemeente telt een groot aantal betekenisvolle en 
beeldbepalende monumenten en drie beschermde dorpsgezichten en een 
beschermd stadsgezicht. Het CDA Waterland staat pal voor het behoud hiervan. 
 
GEZONDE GEMEENTEFINANCIËN  
Het CDA Waterland wil dat de gemeente een goed en degelijk financieel beleid 
voert. We vinden dat duurzaam moet worden omgegaan met de financiële middelen 
die voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: 
zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.  

Het CDA Waterland wil in principe dat de gemeente Waterland extra 
Rijksinkomsten alleen inzet voor extra taken die we van de Rijksoverheid 
krijgen. Wij willen niet dat we onze zorgplicht-taken voor onze inwoners 
verwaarlozen door investeringen in andere landelijke doelstellingen (zoals 
duurzaamheid) zonder adequate financiën vanuit het Rijk. Als het Rijk taken 
overdraagt moeten daar 100% dekkende bijdragen aan de gemeente tegenover 
staan. 

 
Waterland 14 januari 2022  
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