
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Samen voor een nóg beter Stede Broec- 

 

 

 

 

 

 

  

Verkiezingsprogramma  

CDA Stede Broec 
2022-2026 



 

Verkiezingsprogramma CDA Stede Broec 2022-2026 pagina 2 

INHOUD 

Inhoud ....................................................................................................................................................................................... 2 
1. Het team CDA Stede Broec en onze missie ....................................................................................................................... 3 

De belangrijkste 10 punten voor de komende vier jaar! .......................................................................................................... 3 

2. Voor u gerealiseerd de afgelopen vier jaar ....................................................................................................................... 4 
3. Normen, Waarden en traditie ........................................................................................................................................... 6 

Onze plannen voor normen, waarde en tradities .................................................................................................................... 6 

4. Wonen ............................................................................................................................................................................... 7 
Onze plannen voor wonen ........................................................................................................................................................ 7 

5. Houd Stede Broec Zelfstandig ........................................................................................................................................... 8 
Onze plannen voor een zelfstandig Stede Broec ...................................................................................................................... 9 

6. Zorg voor elkaar .............................................................................................................................................................. 10 
Onze plannen voor Zorg voor elkaar ....................................................................................................................................... 10 

7. Bloeiende gemeente ....................................................................................................................................................... 12 
Onze plannen voor een bloeiende gemeente ........................................................................................................................ 12 

8. Onderwijs ........................................................................................................................................................................ 13 
Onze onderwijsplannen ........................................................................................................................................................... 13 

9. Toerisme & recreatie ....................................................................................................................................................... 14 
Onze toerisme en recreatie plannen ...................................................................................................................................... 14 

10. Sport & Cultuur ............................................................................................................................................................... 15 
Onze sport & Cultuur plannen................................................................................................................................................. 15 

11. Duurzaamheid en Energietransitie .................................................................................................................................. 16 
Onze duurzaamheid en energietransitie plannen .................................................................................................................. 17 

12. Ruimte om te ondernemen ............................................................................................................................................. 18 
Onze plannen voor ondernemers ........................................................................................................................................... 18 

13. Veiligheid ......................................................................................................................................................................... 19 
Onze veiligheidsplannen .......................................................................................................................................................... 19 

14. Verkeer en Openbaar vervoer ......................................................................................................................................... 20 
Onze verkeer en openbaar vervoer plannen .......................................................................................................................... 20 

15. Burgerparticipatie & Communicatie gemeente .............................................................................................................. 21 
Onze burgerparticipatie plannen ............................................................................................................................................ 21 

16. Financieel gezonde gemeente ......................................................................................................................................... 22 
Onze plannen voor een financieel gezonde gemeente .......................................................................................................... 22 

17. Bruisende gemeente Stede Broec ................................................................................................................................... 23 

 

  



 

Verkiezingsprogramma CDA Stede Broec 2022-2026 pagina 3 

1. HET TEAM CDA STEDE BROEC EN ONZE MISSIE  

CDA Stede Broec is een lokale volkspartij die bestaat uit een actieve en betrokken groep mensen die is geworteld in de lokale 

samenlevingen van Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek. Wij zijn trots op ons mooie Stede Broec, want wij vinden onze 

zelfstandige gemeente een prachtige parel in de regio. Met een kritische blik, nuchter verstand en slagvaardig handelen, zetten 

wij ons in voor een nóg beter Stede Broec. Ons motto is hierbij? Niet lullen, maar poetsen! Het gaat goed, maar het kan altijd 

beter. Zo willen wij oplossingen en zekerheden bieden. Wij staan open voor de goede ideeën en hebben aandacht voor de 

eventuele zorgen die onder de inwoners leven. Gelukkig hebben wij vele leden vanuit alle delen van Stede Broec. Daarnaast gaan 

we regelmatig met inwoners en ondernemers in gesprek en zetten we bijvoorbeeld ook vaak (social) media in. Op die manier 

proberen we goed op de hoogte te blijven van wat er lokaal speelt om daar dan vervolgens samen met u oplossingen voor te 

vinden. 

DE BELANGRIJKSTE 10 PUNTEN VOOR DE KOMENDE VIER JAAR!  

1. Kloppend hart, bruisend centrum Wij willen, in samenwerking met de vele vrijwilligers en verenigingen, Stede Broecse tradities 
behouden en bevorderen om zo de verbinding, ontmoeting en gezelligheid in de gemeente te stimuleren. Ook zullen we het 
Streekplein nóg verder ontwikkelen tot een bruisend centrum. 

2. Woningbouw Wij vinden het belangrijk te voorzien in voldoende gezinswoningen en starterswoningen, zodat de jongeren in 
onze gemeente kunnen blijven wonen. Wij zijn voor onderzoek naar realisatie van extra woningen op nieuwe locaties zoals de 
Kerspelweg (plan Groot-Vriend), terrein Molensloot-Zuid (Nan) en de Evendeel. Op bestaande locatie Florapark willen we zo 
snel mogelijk starten met bouwen waarbij we minimaal 50 starterswoningen willen realiseren. 

3. Zelfstandig Stede Broec Wij willen Stede Broec zelfstandig houden. Alle onderzoeken wijzen uit dat schaalvergroting zal leiden 
tot verschraling van voorzieningen zoals bijvoorbeeld zwembaden en  voetbalverenigingen maar ook praktische zaken zoals een 
gemeenteloket. Bovendien komt de politiek verder van de inwoners af te staan. Dat is wat we niet willen en wat ook niet hoeft! 
Vandaar dat wij Stede Broec zelfstandig willen houden. Mocht de ambtelijke samenwerking SED blijven bestaan, dan wordt 
deze wat ons betreft aangepast naar een meer werkbare vorm. 

4. Zorg voor elkaar, prettig wonen in eigen buurt Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg en onderwijs is. Met name de 
algemene voorzieningen moeten goed zijn en blijven, zodat duurdere zorg niet nodig is. Dan hebben we het onder andere over 
openbaar vervoer, buurthuizen, klussendienst, formulierenhulp, maaltijdenservice, ouderenadviseurs, consultatiebureau, maar 
zeker ook Ons Stede Broec. Ook zijn we voor realisatie van een nieuwe school voor de Molenwiek / De Wendel. 

5. Toerisme, recreatie en varen Wij zullen de recreatie binnen onze gemeente bevorderen. Met name het varen maakt onze 
gemeente bloeiend en aantrekkelijk. Ook is dit een stimulans voor de toeristische sector. Wij willen nog meer 
vaarmogelijkheden creëren voor onze inwoners en met name Stede Broec Zuid nog aantrekkelijker maken door het bouwen 
van bruggen en het baggeren van sloten.  

6. Duurzaamheid en energietransitie Wij vinden duurzaamheid belangrijk, maar het moet wel betaalbaar zijn voor onze inwoners. 
Dus van het gas af als het verantwoord kan! Wij willen maatregelen die nu kunnen stimuleren, zoals zonnepanelen op daken 
en het isoleren van met name oude woningen. Daarnaast zullen we het gesprek aangaan over maatregelen die later kunnen. 
Waarom geen kernenergie? 

7. Sport Wij zijn trots op onze vele sportverenigingen en we zijn voor het goed onderhouden en tijdig opknappen van sportvelden 
en sportaccommodaties. Ook zijn wij voor het realiseren van meer sportactiviteiten op openbare (sport)locaties, zoals 
buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten, bijvoorbeeld in het Nassaupark.  

8. Ruimte om te ondernemen Parkeren bij het Streekhof moet gratis blijven. Daarnaast zullen wij ons er voor inzetten dat 
gemeente Stede Broec onze ondernemers ondersteunt om hun ambities waar te maken. Ook het keurmerk de MKB-
vriendelijkste gemeente moeten we met trots proberen te behouden. 

9. Veiligheid Stede Broec kan wat ons betreft nóg een stukje veiliger. Voer een lik-op-stukbeleid in bij kleine criminaliteit. Ook zijn 
wij voor het plaatsen van mobiele camera’s op risicoplekken. Daarnaast zullen wij ons hard maken voor meer handhaving op 
de 30km wegen zoals de Raadhuislaan, de Spoorsingel, De bouw en De Overstort.  

10. Verkeer Toegenomen verkeersdruk, met name op de provinciale weg N307, geeft meer geluidsoverlast. Wij willen dat de 
provincie haar verantwoordelijkheid hierin neemt en met een oplossing komt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een 
geluidswal met zonnepanelen. 
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2. VOOR U GEREALISEERD DE AFGELOPEN VIER JAAR  

CDA Stede Broec heeft mede door uw steun kunnen toetreden tot de coalitie en heeft daardoor een wethouder kunnen leveren 

om onze plannen te realiseren. In de afgelopen periode van vier jaar hebben we de volgende verkiezingsbeloftes en plannen 

gerealiseerd:  

• Realisatie nieuwe woningen in Waterweide. 

• Doorvaarbaarheid Stede Broec Zuid. Ook Waterweide is langs de N307 ontsloten aan het recreatie vaarwater.  

• Uitbreiding Streekhof. De afronding van fase 4 van het Streekhof met een nieuwe entree aan de westkant én behoud van 
gratis parkeren. 

• Het muziekonderwijs is gecontinueerd in samenwerking met de scholen.  

• De eigen accommodatie voor de turnvereniging GTS is gered. 

• Door het goed uitvoeren van de TOZO-regeling zijn de meeste bedrijven in staat gebleven om te ondernemen. 

• Actief is er steun gegeven aan de gezinnen in Stede Broec die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. 

• Uitbreiding accommodatie in het Nassaupark. Hiermee krijgen IJsclub IJsvermaak, Wielrenvereniging West Frisia, 
Skeelergroep Stede Broec, BMX club Stede Broec, Jeu de boules vereniging Drommedaris, Huttendorp Stede Broec en 
Floraklanken een goede plek. 

• De BMX-baan is uitgebreid en gerenoveerd. 

• Voltooiing en in gebruik name van de N307. Hiermee is Stede Broec beter bereikbaar richting Hoorn/Amsterdam. 

• Met het opstellen van het verkeersplan zijn de noodzakelijke verkeerpunten inzichtelijk gemaakt. Ook zijn verschillende 
wegen verbeterd (oa Flora singel) en ingericht als 30km weg met bredere fietsstroken en verkeersremmers. 

• Er is geïnvesteerd in verduurzaming en verbouwing van verenigingsgebouw de Wurf. 

• De  EHBO-vereniging heeft een eigen onderkomen gekregen. 

• Geluidsbeperkende en duurzaamheidsmaatregelen worden in Sporthal De Kloet getroffen. Hiermee kan iedereen weer 
zonder hinderlijk geluid sporten en wordt er energie bespaard. 

• Het Streekplein is uitgebreid met twee nieuwe horeca gelegenheden.  

• Nieuwe appartementen zijn gerealiseerd bij het Streekhof. 

• Extra (camera) toezicht tegen vernielingen, overlast en diefstal bij het station. 

• De wegindeling aan de Middenweg (bij de Action) is verbeterd. 

• De meeste sloten in Stede Broec zijn uitgebaggerd.  

• Opknappen van de skatebaan in het Nassaupark 

• Ondanks de financieel belastende Jeugdzorg en WMO tegenvallers, hebben we onze mooie voorzieningen weten te 
behouden en geen onomkeerbare besluiten genomen.  

• Blijvende ondersteuning gegeven aan het verenigingsleven en de dorpshuizen. 

• Gezond politiek klimaat met oog voor alle partijen. 

• Geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen bij de N307 De Kolk. 

• Het behoud van een zelfstandige gemeente Stede Broec.  
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3. NORMEN, WAARDEN EN TRADITIE  

CDA Stede Broec vindt normen, waarden en tradities belangrijk. Waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een 

snel veranderende wereld. Het is fijn om als lokale samenleving nog een aantal vastigheden te hebben die zorgen voor 

verbinding, ontmoeting en gezelligheid.  

Het Streekhof is het kloppend hart van een bruisend 

centrum in onze gemeente. Met de laatste uitbreidingen 

aan de Burgermeester Stuifberglaan, zijn een mooie 

nieuwe entree, enkele fraaie winkels en nog meer gratis 

parkeerruimte gerealiseerd. Daarnaast is de combinatie 

gemaakt met de bouw van appartementen. Het 

Streekplein voor het gemeentehuis wordt meer en meer 

hét dorpsplein waar mensen elkaar zien en activiteiten 

kunnen worden georganiseerd. Het Streekhof vervult 

hierdoor nog meer de rol van een ontmoetingsplaats. 

Het is een aantrekkelijk centrum en zorgt tevens voor 

veel voorzieningen dichtbij huis en voor 

werkgelegenheid. Wij gaan ons ervoor inzetten dat het 

gebied rondom het Streekhof verder wordt ontwikkeld, 

waardoor het een groenere uitstraling krijgt. Ook zullen er dan meer woningen, winkels en horeca worden gerealiseerd en zal Hét 

Streekplein nóg meer dan het al is dé ontmoetingsplek voor jong en oud worden. 

Bij waarden en tradities hoort ook het zorgvuldig omgaan met het cultureel erfgoed van Stede Broec zoals De Kolk Broekerhaven, 

de herstelde Molen Ceres en de diverse karakteristieke gebouwen in onze gemeente. Het is belangrijk om de geschiedenis van 

onze drie mooie dorpen levend te houden, de Historische Vereniging “Oud Stede Broec’’ draagt hier mede aan bij. 

ONZE PLANNEN VOOR NORMEN, WAARDE EN TRADITIES  

• Wij willen optimaal gebruik van het Streekplein blijven stimuleren en zelfs verder uitbreiden, zodat er op meerdere terrassen 
een heerlijk drankje kan worden gedaan of een hapje kan worden gegeten. Bovendien zetten we in op extra groen en extra 
woningen en winkels in het ”centrumgebied.” 

• De gemeente Stede Broec moet open blijven staan voor activiteiten op het plein, zoals bijzondere markten en optredens van 
lokaal talent.  

• Wij willen dat mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Respect voor elkaar, respect voor alle partijen, gezag 
voor de ouderen, iets over hebben voor de ander. Als gemeente moeten wij hierin het goede voorbeeld geven en deze 
normen en waarden moeten we als gemeente(bestuur) ook altijd uit blijven dragen. 

• Als CDA Stede Broec staat het algemeen belang voorop: dat zijn waarden die in traditie van Stede Broec al generaties lang 
worden doorgegeven.  

• Wij willen dat het  West-Fries dialect wordt doorgegeven, naast het goed spreken van Nederlands. Het dialect dat door de 
eeuwen heen is opgebouwd is het waard om door te geven en klinkt daarnaast ‘skitterend’.  

• Wij zijn voor het zorgvuldig omgaan met cultureel erfgoed van Stede Broec zoals De Kolk Broekerhaven, Molen Ceres en de 
diverse karakteristieke gebouwen in onze gemeente. 

• Wij willen verbinding, ontmoeting en gezelligheid in de gemeente stimuleren met het behouden, mogelijk maken en 
stimuleren van Stede Broecse tradities zoals, Koningsdag, Dodenherdenking, een kermis in elke dorp, Waterweek Stede 
Broec, Schuitentochten, Sinterklaasoptochten, Parochieveilingen, Avond4Daagse, Zwem4daagse, Survivalrun, Taaipop, Cube 
Outdoor Festival, enz.  
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4. WONEN 

Stede Broec is een populaire gemeente om in te wonen. We zien dit terug in de enorme krapte op de woningmarkt. Er moet niet 

alleen meer gebouwd worden, maar er moet ook gewoon slim gebouwd worden. De woningmarkt is, door het grote tekort aan 

woningen, oververhit. Voor velen, met name starters, is een dak boven het hoofd onbereikbaar geworden. Er is een schrijnend 

tekort aan allerlei soorten woningen. Van starterswoningen, sociale huurwoningen, woningen voor statushouders en 

crisisopvang, betaalbare huurwoningen, eengezinswoningen, woningen voor eenpersoonshuishoudens, nieuwe woonvormen en 

seniorenwoningen.  

Binnen Stede Broec is een aantal locaties waar nog 

woningen kunnen worden gebouwd. Locaties als 

Bovenkarspel Florapark en terrein Molensloot-Zuid (achter 

Nan) staan al jaren op de nominatie. In Lutjebroek zien wij 

ook naast de Kerspelweg (Groot-Vriend) een geschikte 

locatie voor woningbouw. Als er ergens gebouwd wordt, 

moet hierbij rekening worden gehouden met de 

verkeersafwikkeling, recreatie en het behoud van het dorpse 

en groene karakter van onze gemeente. Hierin past het niet 

om flats te gaan bouwen. Wel kunnen nieuwe initiatieven 

zoals Tiny Houses en prefab woningen mensen voorzien in 

een duurzaam dak boven het hoofd. 

CDA Stede Broec vindt het belangrijk dat via een prettig leefklimaat en voldoende gezinswoningen (jonge) gezinnen het 

aantrekkelijk blijven vinden om in onze gemeente te wonen. Op deze manier blijft er een goede balans tussen verschillende 

leeftijdsgroepen en kunnen onze voorzieningen in stand blijven. 

ONZE PLANNEN VOOR WONEN 

• Wij willen dat er voldoende betaalbare woningen voor starters worden gebouwd om daarmee de jeugd een kans te geven om 
in onze gemeente te blijven wonen. 

• Wij willen dat er minimaal 50 starterswoningen in Flora park worden gebouwd. 

• Wij willen dat er voldoende gezinswoningen zijn om daarmee de jonge gezinnen in onze gemeente een plek te geven. 

• Wij zijn voor het realiseren van meer seniorenwoningen. De mogelijkheid van een seniorenhof kan hiervoor worden 
onderzocht. Dit zal zorgen voor doorstroming en het vrijmaken van andere woningen. 

• Wij zijn voor het stimuleren en inzetten van maatregelen waarmee woningen worden bewoond door Stede Broecers. Waar 
mogelijk zijn wij voor maatregelen die speculatie van beleggers tegengaan. 

• Wij zijn voor het in stand houden van de traditie om laagbouw toe te passen in de gemeente Stede Broec. Wij willen geen 
hoge flats in Stede Broec. Meer dan 3 lagen bouw enkel op plekken waar dit past. 

• Wij zijn voor het zo snel mogelijk bouwen van woningen bij station Bovenkarspel Flora. Indien mogelijk in samenwerking met 
Enkhuizen.  

• Wij omarmen het initiatief voor de realisatie van extra woningen op de nieuwe locatie bij de Kerspelweg (plan Groot-Vriend). 
Hierbij past ook een toekomstvisie voor De Evendeel. 
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5. HOUD STEDE BROEC ZELFSTANDIG 

We herhalen wat we in het vorige programma ook 

hebben gezegd. We blijven graag die trotse, zelfstandige 

gemeente met dat rijke voorzieningenniveau, waar de 

politiek altijd dichtbij staat! Onderzoeken blijven 

uitwijzen dat een samenvoeging NIET voordeliger is, 

maar juist duurder. En er komen niet meer of betere 

voorzieningen, deze versoberen juist of verdwijnen. Kijk 

bijvoorbeeld naar onze buren in Medemblik, waar ook 

een kaalslag gaande is binnen de voorzieningen. Als 

plaatselijk gemeente zijn we voor de uitvoering van de 

lokale zaken. In samenwerking worden grotere 

vraagstukken al aangepakt. Wij willen als CDA Stede 

Broec dichtbij onze inwoners blijven staan, om er zo 

voor te zorgen dat we een sterke gemeente blijven! 

Wij zijn tegen bestuurlijke samenvoeging. Gedachten van één gemeente met Enkhuizen en Drechteland, of zelfs een opschaling 

tot één gemeente West-Friesland staan ver van ons af. Alle onderzoeken wijzen uit dat de schaalvergroting vooral ook nadelen 

heeft zoals verschraling van de voorzieningen en meer afstand tussen inwoners en politiek. 

Ondanks het verzet en de vele waarschuwingen van het CDA Stede Broec, werd de ambtelijke fusie SED (Stede Broec, Enkhuizen, 

Drechterland) snel na de verkiezingen van 2014 realiteit. Terugkijkend verbazen velen zich nu over de SED, de onrealistische 

uitgangspunten en slecht uitgewerkte organisatie opzet. De ambtelijke samenwerking SED heeft geen verbeterde dienstverlening 

opgeleverd, maar wel veel geld gekost en gedoe bij de ambtenaren veroorzaakt. Ook is een bestuurlijk moeilijke constructie 

gecreëerd waarmee de gemeenteraad en onze wethouders verder van de ambtelijke uitvoering zijn komen te staan.  

De SED is een samenwerking waarin de ambtenaren van 3 gemeenten in 1 organisatie bijeen zijn gezet om vervolgens voor 3 

gemeenten hun taken uit te voeren. Leiding aan de organisatie wordt via een drietal extra bestuurslagen verzorgd. Het algemeen 

bestuur (AB), dagelijks bestuur (DB) en de directie SED. Dit is niet efficiënt en effectief. 

Doordat de SED gemeenten ieder andere processen, werkwijze en beleidsdoelstellingen hebben, worden de vooraf 

veronderstelde efficiency doelstellingen niet behaald. Ook valt er geen voordeel te behalen richting taken die direct betrekking 

hebben op lokale uitvoering. Het onderhoud van bijvoorbeeld het openbaar groen is een lokale aangelegenheid. Ook zien wij in 

Stede Broec de stichting Ons Stede Broec als de beste methode om invulling te geven aan de proactieve zorgtaken. 
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Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente Stede Broec goed zelfstandig 

kan blijven omdat er op veel terreinen goed met andere gemeentes in 

onze regio wordt samengewerkt en informatie wordt uitgewisseld. In 

Westfriesland door de 7 Westfriese gemeenten (Drechterland, 

Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) het 

Pact van Westfriesland gesloten met als doel om de samenwerking op 

gebied van wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid, sociaal domein 

en vrije tijd te versterkenen.  

Verder wordt er via DeSom wordt samengewerkt op ICT-gebied. 

Werksaam Westfriesland is een samenwerking om de mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen. Het Westfries archief is 

het historisch informatiecentrum voor (oostelijk) West-Friesland. Voor het onderhouden en uitbreiden van de 

recreatiemogelijkheden werken wij samen in het recreatieschap Westfriesland. Ook zijn we voor de brandweer en ambulance 

aangesloten bij de veiligheidsregio NHN, hebben we voor de gezondheidsdienst de GGD Hollands Noorden en voor de uitvoering 

van milieudiensten de omgevingsdienst ODNHN. Ook op bestuurlijk niveau werken onze wethouders in de regio Noord-Holland-

Noord veel samen om onze regio landelijk te promoten en gezamenlijk op te trekken bij het invullen van regionale taken.  

Vooralsnog zien we dus helaas dat de SED organisatie nog niet de gewenste kwaliteit oplevert. Bovendien hebben de 3 

gemeenten andere zienswijzen over de invulling van de SED en de kosten blijven de pan uitrijzen met een (on)nodige discussie 

over de (her)verdeling hiervan. Wij werken, in ieder geval op onderdelen, liever weer met een kleinere ambtelijke organisatie 

met korte lijnen naar de Stede Broecse inwoners, verenigingen, bedrijven én politiek. 

ONZE PLANNEN VOOR EEN ZELFSTANDIG STEDE BROEC  

• Wij blijven voor een zelfstandige, trotse en financieel gezonde gemeente Stede Broec. Op deze wijze willen wij de gemeente 
in de uitvoering van haar taken dichtbij en benaderbaar houden. 

• Wij willen een gemeentehuis dicht bij alle inwoners, het voorzieningenniveau op peil houden, hogere (loon)kosten 
voorkomen en onze eigen identiteit behouden.   

• Wij willen zo snel mogelijk een andere invulling geven aan de ambtelijke SED-samenwerking.  

• Wij blijven voor een goede en intensieve samenwerking met andere gemeenten om regionale taken goed op te pakken en de 
regio West-Friesland samen te promoten op het gebied van wonen, werken, onderwijs, toerisme etc.  

• Wij zijn voor een nabije bereikbaarheid van de gemeentelijke loketten. 

• Wij willen dat Stede Broec zelf bepaalt welke voorzieningen het heeft.  

• Wij zijn voor een bestuur en een gemeenteraad die dicht bij de burgers, bedrijven en verenigingen staat. 

• Al onze raadsleden kennen de gemeente en zijn altijd bereikbaar om uw zorgen, ideeën en wensen te bespreken. 

• Wij geloven in eigen kracht en kunnen! 
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6. ZORG VOOR ELKAAR 

Het CDA kiest voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor het land en de gemeente 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. CDA Stede Broec zet in op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid omdat 

we ervan overtuigd zijn dat dit meer perspectief en vertrouwen biedt dan een “ieder voor zich” maatschappij. 

De stichting “Ons Stede Broec” is het voorportaal. Door een pro-actieve houding voorkomt 

Ons Stede Broec, daar waar mogelijk, doorgeleiding naar (duurdere) zorg. We geloven in 

preventie door middel van activiteiten op het gebied van o.a. zomerprogramma, 

scheidingsspreekuur, Rots en water training, jongerenwerk en jeugdhulp. Ons Stede Broec 

kent, bezoekt en spreekt de mensen in de wijken en buurten van Stede Broec om zo 

bijvoorbeeld eenzaamheid te bestrijden.  

De betaalbaarheid van de zorg wordt steeds moeilijker. De vraag naar zorg neemt fors toe, 

ook zijn er uitgebreide mogelijkheden om zorg te bieden. Als gemeente zullen er keuzes gemaakt moeten worden om de 

betaalbaarheid van de echt noodzakelijke zorg overeind te houden. De gemeente heeft niet de financiële middelen om aan alle 

zorgwensen te voldoen.  

De kosten voor jeugdzorg en WMO zijn de afgelopen jaren qua financiën een molensteen om onze nek geweest. Om te 

voorkomen dat we door constante tekorten op dit terrein andere ambities niet kunnen realiseren, zullen we er alles aan doen om 

deze kosten beheersbaar te houden. 

CDA Stede Broec vindt een proactieve houding van de gemeente en de statushouder belangrijk indien een persoon of een gezin 

met een andere culturele en/of nationale achtergrond zich vestigt in onze gemeente. De ervaring leert namelijk dat een goede en 

actieve integratie van belang is om dit proces  goed te laten verlopen, zodat er later geen problemen ontstaan. Wij vinden het 

daarom belangrijk dat statushouders die hier willen komen wonen, bereid zijn om actief mee te doen met de manier van leven in 

Stede Broec, de taal spreken en bereid zijn de waarden van de democratische rechtstaat te onderkennen. Ook leert de ervaring 

dat het van groot belang is voor het draagvlak in een gemeente voor het vestigen van statushouders, dat ook rekening wordt 

gehouden met de zorgen en wensen van de huidige inwoners. Daarom zijn wij voor een eerlijke balans bij het toekennen van 

sociale huurwoningen. Door statushouders bij de toekenning van sociale woningen niet automatisch voorrang te geven boven 

andere inwoners, heeft iedereen een gelijke kans op een betaalbare woning.  

ONZE PLANNEN VOOR ZORG VOOR ELKAAR  

• Wij willen dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en hiervoor hebben en houden we locaties beschikbaar zoals 
Princensluis, sportkantines, buurthuizen, Inventas (R17), Postkantoor, Ons Stede Broec en de Bibliotheek. 

• Wij willen dat er over 4 jaar minder mensen zijn die zich eenzaam voelen. 

• Wij willen dat eenvoudige hulp altijd wordt gegeven en dat complexe hulp wordt beoordeeld op doelmatigheid en 
doeltreffendheid. 

• Wij willen dat bij enorme overschrijdingen van de budgetten voor Jeugdzorg of WMO een budgetplafond wordt gehanteerd. 

• Wij willen dat lokale informatie behouden blijft via de lokale huis-aan-huis bladen (Bokaal, Cirkel).  

• Wij willen dat informatie eenvoudig toegankelijk is via de website van de gemeente. 

• Wij willen dat het vrijwilligerspunt voldoende onder de aandacht wordt gebracht. 

• Wij willen dat Ons Stede Broec het sociale wijkteam blijft voor jong en oud en nog meer centraal en aan de voorkant komt te 
staan bij zorgvragen.  

• Wij willen dat Ons Stede Broec zijn voelsprieten in de wijken heeft en het eerste toegangspunt voor ondersteuning is. 



 

Verkiezingsprogramma CDA Stede Broec 2022-2026 pagina 11 

• Wij willen dat Ons Stede Broec weet wat er speelt en de kwetsbare jongeren en ouderen in Stede Broec kent. 

• Wij willen dat Ons Stede Broec activiteiten onderneemt om de kwetsbaarheid te verminderen of indien nodig door te 
verwijzen naar de juiste zorg. 

• Wij willen dat het uitgangspunt is dat het budget bepalend is.  

• Wij willen dat er niet onbeperkt uitgaven worden gedaan aan de jeugdzorg of WMO. 

• Wij willen niet dat er onbeperkt extra kosten aan jeugdzorg en WMO ten koste gaan van andere budgetten zoals  korten op 
het verenigingsleven of groenvoorziening.  

• Wij willen dat bij het verkrijgen van het Nederlanderschap aandacht wordt besteed aan de manier van leven in Stede Broec, 
de taal (ook bij volwassenen) en dat de waarden van de democratische rechtsstaat worden uitgedragen.  

• Wij willen statushouders kennis laten maken met de manier van leven in Stede Broec door, waar mogelijk, lokale bewoners 
(buddies) in te zetten die hen wegwijs maken in de gemeente.   
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7. BLOEIENDE GEMEENTE 

CDA Stede Broec vindt een kleurige, bloeiende en groene 

gemeente zeer belangrijk voor een plezierig leefklimaat en prettig 

recreëren. Vergroening van de openbare ruimte is essentieel bij 

het tegengaan van de nadelige gevolgen van klimaatverandering. 

Groene ruimte biedt plek waar water kan infiltreren en geeft 

verkoeling op warme dagen (tegengaan hittestress). Daarbij 

moeten we ook inspelen op soortkeuzes. Bijvoorbeeld kiezen voor 

groen dat tegen droogte of tijdelijke vernatting kan en dat 

bijdraagt aan het verhogen van de biodiversiteit. Bij nieuwbouw 

wordt een verplicht percentage groen bedongen. Anders gezegd, 

een tuin zal straks niet meer enkel uit steen mogen bestaan. 

Ditzelfde zal gelden voor bedrijven, kantoren en scholen. Want 

wat is er nu leuker dan even pauzeren in een ‘tiny forest’ dan in een saaie bedrijfskantine. Zowel woonwijken als ook 

bedrijventerreinen zullen klimaat adaptief moeten worden ingericht.  

Een boom die gekapt is, is niet meer te herstellen is. In plaats van een boom kappen, kan er ook gekozen worden om deze uit te 

dunnen/snoeien. Kap geen bomen tenzij deze bomen ziek zijn en niet meer beter worden, de ziekte een bedreiging vormt voor 

andere bomen, de boom onveilig is voor zijn omgeving of noodzakelijk verwijderd moet worden voor bijvoorbeeld een 

bouwproject.  Om de creatie van insecten vriendelijke beplanting te stimuleren kan er onder en rond een boom ook insecten 

vriendelijke beplanting groeien. 

CDA Stede Broec wil dat bewoners zich veilig voelen in onze mooie gemeente. Gemeentelijke parken, pleinen en straten goed 

verlichten en schoonhouden, helpt zeker bij het voorkomen van overlast en criminaliteit. Net als straatmeubilair dat in goede 

staat verkeert. Het is de taak van onze gemeente om de openbare ruimte netjes te houden en bewoners hierin te betrekken. 

Door actief te reageren op meldingen, die met behulp van moderne apps als BuitenBeter en Fixi worden gegeven, kan snel 

worden gezorgd dat een stoeptegel weer recht is gelegd of vandalisme wordt weggewerkt. 

ONZE PLANNEN VOOR EEN BLOEIENDE GEMEENTE  

• Wij zijn voor het stimuleren van het vergroenen van tuinen. Steun kan worden gegeven aan acties als “tegel eruit, plantje 
erin” en het NK tegelwippen. Daarmee kunnen we een einde aan de ‘’grafzerken tuinen’’ maken. 

• Wij zijn voor een goed bomenbeleid waarbij kap van zoveel mogelijk bomen wordt voorkomen. De gemeente kapt haar eigen 
bomen enkel indien dit noodzakelijk is. 

• Wij zijn voor meer diversiteit van bomen en struiken en insectenvriendelijke beplanting. 

• Wij zijn voor een beter beheer van het openbaar groen.  

• Wij zijn voor een beter beheer van de straten en stoepen. Het kan niet zo zijn dat wij de stoep gaan maaien. 

• Wij zijn voor het actief bestrijden van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop en Amerikaanse rivierkreeft. 

• Wij zijn voor het actief bestrijden van de eikenprocessierups.  

• Wij zijn voor het actief reageren op (digitale) meldingen over de openbare ruimte van onze inwoners. 

 

  



 

Verkiezingsprogramma CDA Stede Broec 2022-2026 pagina 13 

8. ONDERWIJS 

Goed onderwijs is belangrijk voor een goede ontwikkeling van onze kinderen 

en om aantrekkelijk te blijven als gemeente voor jonge ouders om in te 

wonen. Daarom zetten wij ons in voor goede en moderne 

onderwijsvoorzieningen voor de kinderen in Stede Broec.   

Op het gebied van onderwijs voorzien de vele basisscholen, ‘t Palet met 

speciaal basisonderwijs, de praktijkschool, het Clusius College en het Martinus 

College onze kinderen en jongeren van zo goed mogelijk onderwijs.  

De verouderde gebouwen van De Molenwiek en locatie Wendel van OBS ’t 

Vierspan zijn nodig aan vervanging toe. De kinderen en leraren horen in een 

eigentijdse, goed geventileerde ruimte onderwijs te geven en te krijgen. 

Ieder kind is muzikaal, ook al heeft de een meer muzikaal talent dan de ander. 

Muziekonderwijs heeft veel invloed op de cognitieve, sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het 

belangrijk dat kinderen op een goede manier in aanraking komen met muziekonderwijs op de basisschool. 

ONZE ONDERWIJSPLANNEN 

• Wij zijn voor goede en moderne onderwijsvoorzieningen voor de kinderen in Stede Broec.  

• Wij willen een nieuw schoolgebouw voor de Molenwiek / De Wendel. 

• Wij willen dat het IKC (Integraal Kind Centrum) een onafhankelijke plek wordt waar kinderen tijden en na schooltijd kunnen 
worden opgevangen. 

• Wij willen dat de gemeente actief stageplekken blijft aanbieden. 

• Wij willen dat kinderen veilig naar school kunnen. Het schoolplein en de weg naar school moet veilig, schoon en 
kindvriendelijk zijn. 

• We willen investeringen in snel internet stimuleren. Snel internet is tegenwoordig een belangrijke voorziening, omdat het 
nodig is om de nieuwste voorzieningen thuis te kunnen gebruiken. Snel internet maakt digitale onderwijsontwikkelingen op 
scholen en zorg op afstand mogelijk. 

• Wij willen dat muziekonderwijs op de basisschool blijft, zodat elk kind hiermee in een vroeg stadium in contact komt.  
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9. TOERISME & RECREATIE  

CDA Stede Broec is voor voldoende ruimte voor recreatie, voorzieningen, 

sport en cultuur. Ook kan de leefbaarheid in de gehele gemeente worden 

vergroot door meer vaarmogelijkheden te creeren. Veel inwoners zien 

varen als een leuke hobby en traditie in Stede Broec. 

Ook willen we initiatieven voor kleinschalig toerisme toejuichen. We zijn 

trots op onze mooie gemeente en de omliggende regio met 

hoogtepunten als de Westfriese Omringdijk, Enkhuizen, het Markermeer, 

Hoorn en Medemblik. Toerisme zorgt voor extra werkgelegenheid en 

voor extra inkomsten voor onze inwoners en onze lokale ondernemers. 

Bovendien liggen er in Westfriesland op het terrein van toerisme en vrije tijd voldoende kansen om de lokale economie te 

versterken en te stimuleren. Door in regioverband een toegankelijk aanbod te creëren van sport, cultuur, toerisme en 

dagrecreatie wordt de leefbaarheid aantrekkelijker voor bezoekers én eigen inwoners. 

ONZE TOERISME EN RECREATIE  PLANNEN 

• Wij willen meer vaarmogelijkheden voor onze inwoners creëren en Stede Broec Zuid nog aantrekkelijker maken om te wonen 
door via het bouwen van bruggen meer vaarroutes te creëren. Hierdoor zal aan de zuidkant van het spoor het leefgenot en de 
aantrekkelijkheid van het gebied worden vergroot.  

• Wij willen dat er met een positieve insteek wordt meegewerkt aan initiatieven van bewoners om achter of nabij hun woning 
een aanlegplek voor een bootje te realiseren. 

• Wij juichen initiatieven voor kleinschalig toerisme toe. Extra toerisme zorgt voor extra werkgelegenheid en extra inkomsten 
voor onze inwoners en lokale ondernemers. 

• Wij vinden het belangrijk dat in samenwerking met het waterschap HHNK alle sloten in Stede Broec frequent worden 
uitgebaggerd, zodat varen door onze mooie gemeente aantrekkelijk en makkelijk blijft.   

• Wij willen hondenpoep in bijvoorbeeld speeltuinen zoveel mogelijk tegengaan. Wij willen dat bewerkstelligen door voldoende 
uitlaatplekken, de poepzuiger langs te laten gaan, bordjes te plaatsen en handhaving waar nodig. 

• Wij zullen nieuwe initiatieven om onze recreatie mogelijkheden uit te breiden met een positieve blik bekijken. 

• Wij willen dat het recreatieve gedeelte van ’t resort Markermeer en het strandje van Vermeulen gratis en openbaar 
toegankelijk moeten blijven. 

• Wij willen de recreatiemogelijkheden uitbreiden in ons mooie Westfriesland door bijvoorbeeld bij ’t Streekbos meer 
wandelpaden te creëren en het gebied te vergroten. 

• Wij willen dat de fietspaden goed worden onderhouden. 
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10. SPORT & CULTUUR 

CDA Stede Broec is al jarenlang de partij die zich inzet voor goede en voldoende sportvoorzieningen in Stede Broec en het 

stimuleren van beweging. Bewegen zorgt namelijk voor ontspanning, maakt mensen weerbaar en vergroot de kans op een 

gezond leven. Daarnaast heeft sport een andere belangrijke functie: het brengt mensen samen. De coronamaatregelen hebben 

het sporten naar de achtergrond gebracht. Het is daarom nu belangrijk om iedereen weer aan het sporten te krijgen, de 

verenigingen te ondersteunen en het buitensporten te stimuleren. Het unieke van sport is dat het mensen van verschil-lende 

opleidingsniveaus en achtergronden bij elkaar brengt.  Sport speelt daarnaast ook nog een belangrijke rol bij het overbrengen van 

waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.  

Bij enthousiaste verenigingen horen goede accommodaties. Het realiseren, onderhouden en verbeteren van accommodaties is 

een samenwerking tussen de vereniging en de gemeente. Mooie voorbeelden zijn de actieve leden van gymnastiekvereniging 

GTS, EHBO Stede Broec en fietscrossvereniging BMX Stede Broec die zich hebben ingezet voor de accommodatie voor hun club. 

Het CDA Stede Broec kijkt altijd met een positieve en realistische blik naar initiatieven. 

Onze verenigingen en stichtingen, maar ook de ondersteuning van kwetsbare groepen in onze samenleving, kunnen niet zonder 

mensen die zich vrijwillig en actief inzetten. De huidige samenleving kenmerkt zich door individualisering. Mensen hebben veel 

individuele keuzevrijheid en willen dat ook hebben. Gelukkig willen er nog steeds veel mensen vrijwilligerswerk doen. Ook kan 

het inzetten van vrijwilligerswerk helpen tegen eenzaamheid. De interesse voor het soort vrijwilligerswerk verschuift: de meer 

`traditionele' vormen van vrijwilligerswerk lopen terug, terwijl activiteiten die tegemoetkomen aan de persoonlijke interesses en 

behoeften meer mensen trekken. Als CDA Stede Broec zetten wij ons ervoor in dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de 

samenleving.  

ONZE SPORT & CULTUUR PLANNEN 

• Wij zijn voor het goed onderhouden en tijdig opknappen van sportvelden en sportaccommodaties.  

• We vinden het belangrijk dat sportverenigingen voldoende mogelijkheden houden om verschillende soorten activiteiten te 
organiseren.  

• Wij zijn voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én 
buiten te sporten, bijvoorbeeld in het Nassaupark. 

• Wij zijn voor het stimuleren van creatieve ideeën om de maatschappelijke functie van sport breder te benutten door 
bijvoorbeeld connecties te maken met het sociale domein. 

• Wij zien het gebied rond De Zouaven en SAV als dé mogelijke locatie voor het huisvesten van sportaccommodaties. 

• Wij zijn voor het in stand houden en het ondersteunen van het levendige verenigingsleven 

• Wij zijn voor het in stand houden en het ondersteunen van onze dorpshuizen De Stek, het Vereenigingsgebouw ‘de Tuf’ en De 
Wurf. Zij verzorgen een zeer belangrijke taak in het ondersteunen van activiteiten voor en door inwoners en verzorgen een 
belangrijke sociale functie in Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek. 

• Wij steunen de ontwikkeling van de bibliotheek als een plek waar mensen samenkomen om een krant te lezen, taallessen 
kunnen krijgen en voorleesmiddagen kunnen bijwonen.  

• Wij steunen het cultureel centrum ’t Postkantoor zodat we kunnen genieten van voostellingen, de activiteiten van ’t stadplein 
en het samen koken. 

• Wij zijn voor verbinding van sport, cultuur, onderwijs en de gemeente via combinatiefunctionarissen, waarvoor cofinanciering 
vanuit het Rijk beschikbaar is.  

• Wij zijn trots op onze vrijwilligers en hun werk en blijven hen daarin waar mogelijk ondersteunen. 
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11. DUURZAAMHEID EN ENERGIETRANSITIE  

De aarde is niet van ons; we hebben deze te leen van onze kinderen. 

Wij hebben dan ook de taak om goed voor onze aarde te zorgen. Het 

valt niet te ontkennen: we vragen te veel van onze aarde. We ervaren 

daar dan ook de gevolgen van: een steeds groter tekort aan 

grondstoffen, extreme klimaatverschijnselen en een afnemende 

biodiversiteit. Als CDA Stede Broec zetten we ons in voor een schonere, 

gezondere en groenere omgeving. Zo kunnen wij een betekenisvolle en 

zichtbare bijdrage leveren aan een duurzame toekomst, voor onszelf en 

voor de generaties die na ons komen. 

We moeten zuinig omgaan met onze grondstoffen en ons afval zoveel 

mogelijk hergebruiken. In Stede Broec wordt kleding, papier en GFT 

(groene bak) al jaren gescheiden opgehaald. Sinds enige jaren is daar 

een extra oranje bak bijgekomen. Het CDA Stede Broec is er niet voor 

om dit ‘bron’ scheiding systeem nog verder door te voeren met een 

recycle- of diftartarief (betalen per keer dat de grijze bak wordt 

aangeboden of zelfs per kilo). CDA Stede Broec kiest voor inzetten op 

nascheiding. Door steeds betere technieken worden uit het opgehaalde 

afval recyclebare grondstoffen gehaald. Uit onderzoeken blijkt dat dit 

én beter is voor het milieu en bovendien goedkoper. Ook zijn wij voor 

het in stand houden van het gratis afhalen en brengen van grofvuil naar 

het afvaldepot in Enkhuizen. 

Het CDA Stede Broec is voorstander van een energietransitie. Fundamentele veranderingen in het produceren en consumeren 

zijn noodzakelijk. De opzet van de Regionale Energie Strategieën (RES) is echter ondoorzichtig. Onze regio (Noord-Holland-Noord) 

heeft een bovenmatige doelstelling van 3,6 TWh ingediend. Hiervan komt 0,7 TWh voor West-Friesland. Daarnaast wordt er 

onderzocht of er met zonne-atollen, te realiseren op het IJsselmeer, nog 1,1 TWh aan energie kan worden opgewekt. Wat is nu 

de impact van een invulling voor het opwekken van een ambitie van 1 TWh aan CO2 neutrale energie?  

Die impact is heel groot! 1 TWh betekent zo’n 100 extra windmolens zoals die nu langs de Westfrisiaweg bij Zwaagdijk staan of, ja 

let op, 1200ha zonneweides op agrarische gronden. 

Wij willen zeker ons steentje bijdragen, maar we vinden het bod vanuit de regio in verhouding hoog. Ook vinden wij dat er, naast 

wind en zon, ook ingezet moet worden op onderzoek naar alternatieven voor wind en zon op land die minder ruimte vragen. Het 

is bij de meeste mensen wel bekend dat de gigantische 11 tot 13 MW die nu op zee geplaatst zijn, veel meer en veel stabielere 

stroom opleveren dan de ook al erg grote 2 tot 3 MW windturbines op land. Bij veel mensen is ook wel bekend dat de 

kerncentrale in Borssele in Zeeland, ongeveer evenveel energie oplevert als ongeveer vijfhonderd windturbines op land, maar 

dan met stabiele en goed regelbare stroom. Wij hebben er moeite mee dat de RES zoals die nu neergelegd is, alleen inzoomt op 

wind en zon op land. Dat had niet per se gehoeven, want in de RES 1.0 van de provincie Zeeland is bijvoorbeeld ook een aparte 

paragraaf opgenomen over kernenergie. Hierin geven zij aan dat er heel veel ruimte is voor uitbreiding van kernenergie naast de 

bestaande kerncentrale van 4 naar 16 terawattuur per jaar, wat veel beter nieuws voor het klimaat zou zijn dan het plaatsen van 

vele windmolens. Ook in de RES van Noord-Holland-Noord had meer aandacht voor die kans mogen zijn wat ons betreft. 
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Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.  

Het CDA Stede Broec wil daarom naast het duurzaam opwekken van energie, ook inzetten op energie besparen. Besparing kan 

door isolatie, verduurzaming of energiebesparing in je eigen huis betaalbaar te maken, maar ook door meer bewust te leven. Alle 

kleine beetjes maken samen een groot verschil!  

Duurzame energie is schaars, en zeker niet gratis of zonder impact op de omgeving. Daarom willen wij eerst de energievraag zo 

ver mogelijk naar beneden brengen. Dit is afhankelijk van het type woning (bijvoorbeeld nieuwbouw of vooroorlogs), de 

maatregelen die getroffen kunnen worden en de kosten die hiermee gepaard gaan. Als de aanpassingen aan de woning om 

energie te besparen dusdanig ingrijpend en duur zijn, kan bepaald worden dat label D de enige haalbare en betaalbare keuze is 

voor die woning. Wanneer deze kosten laag zijn, kan geadviseerd worden om de woning naar energielabel B of zelfs A te 

brengen.  

Vanuit het Rijk is de opdracht gekomen voor een transitievisie warmte (TVW). Binnen West-Friesland worden de eerste stappen 

gezet om te onderzoeken op welke wijze en in welk tempo bestaande woonwijken en bedrijventerreinen aardgasvrij moeten en 

kunnen gaan worden. De meest kansrijke wijken moeten het eerst in aanmerking komen. Voor een deel zullen we gebruik 

moeten maken van innovatie, opgedane ervaring en nieuwe inzichten. Lokale initiatieven willen we ondersteunen, zie het 

voorbeeld om woningen te verwarmen in combinatie met bollenbedrijf Karel Bloembollen. Uiteindelijk zal het gaan om een mix 

van warmtenetten en hybride warmtepompen. Haalbaar en betaalbaar zijn en blijven voor ons de belangrijkste uitgangspunten. 

ONZE DUURZAAMHEID EN ENERGIETRANSITIE PLANNEN 

• Wij willen als gemeente het goede voorbeeld geven door te kiezen voor multifunctioneel bouwen, door rekening te houden 
met de levenscyclus van wijken en door het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. 

• Wij willen initiatieven op het gebied van circulaire economie ondersteunen. 

• Wij willen een gedegen uitvoering van de transitievisie warmte (TVW). Als een buurt of wijk van het gas af gaat, moet er een 
realistisch wijkuitvoeringsplan met voldoende draagvlak zijn. 

• We ondersteunen het Manifest Nationaal Isolatieprogramma. Dit manifest maakt met 12 voorstellen snellere woningisolatie 
mogelijk. 

• In het kader van niet lullen, maar poetsen, zetten wij er op in dat op de korte termijn de 100 (oudste) woningen worden 
geïsoleerd. In deze woningen is immers het meeste rendement te behalen. 

• Wij willen dat grote windmolens (windturbines) op voldoende afstand van woonkernen en op plekken waar voldoende wind 
aanwezig is, worden gebouwd. Ten minste op 600m van bestaande bebouwing of ten minste een afstand van 10x de top van 
de windmolen. 

• Zolang er op daken nog volop ruimte is voor zonnepanelen, is CDA Stede Broec tegen het plaatsen van zonneweides op 
natuur- en landbouwgronden.  

• Wij zijn voor het combineren van functies, het zogeheten ‘dubbel ruimtegebruik’, zoals het creëren van zonnepanelen boven 
een parkeerplaats.  

• Wij zijn tegen biomassacentrales. Het importeren van bomen en deze verbranden is geen duurzame energievoorziening. 
Waarom wordt er niet ingezet op veilige kerncentrales? 

• De ambitie voor een energieneutraal Westfriesland is gesteld op 2040 in plaats van 2050 zoals dat in de rest van het land is. 
Wij vinden dit niet realistisch en blijven ons inzetten voor doelen die wél haalbaar en realistisch zijn. 

• Wij willen zoveel mogelijk van de daken van gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen. 
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12. RUIMTE OM TE ONDERNEMEN 

Een belangrijke motor voor een vitale en leefbare gemeente met voldoende werkgelegenheid is ondernemerschap. Wij willen 

een gemeente zijn waar ondernemers zich graag vestigen en de ruimte krijgen om te ondernemen. Dat betekent als gemeente 

faciliteren en samen denken in kansen in plaats van bedreigingen en het schrappen van onnodige regels en lasten. Speciale 

aandacht heeft CDA Stede Broec voor MKB-bedrijven en familiebedrijven. Dit zijn bedrijven waar veel Stede Broecers werken en 

zij zijn de motoren waar de samenleving op draait. Het zijn vaak deze bedrijven die lokale evenementen en verenigingen 

sponsoren waardoor deze evenementen doorgang kunnen vinden. Duurzame werkgelegenheid kan in de regio worden 

bevorderd door samen met andere gemeenten op te trekken. Bijvoorbeeld door regionale initiatieven zoals Seed Valley voor de 

zaadbedrijven en Holland Boven Amsterdam voor toerisme, te koesteren en te ondersteunen. Daarnaast willen wij gericht blijven 

investeren in onze bedrijfsterreinen (zoals de opgeknapte Industrieweg) zodat bedrijven en instellingen zich graag in vestigen in 

de gemeente Stede Broec.  

ONZE PLANNEN VOOR ONDERNEMERS 

• Wij willen dat de gemeente Stede Broec onze ondernemers blijft ondersteunen om hun ambities waar te maken en zich in 
blijft zetten voor het keurmerk MKB-vriendelijke gemeente. 

• Parkeren bij Het Streekhof moet gratis blijven en er moeten voldoende invalideplaatsen zijn. Wij vinden het een goede 
ontwikkeling dat met de laatste uitbreiding van het Streekhof ons winkelcentrum is afgerond. Er is rekening gehouden met 
economische en digitale ontwikkelingen zodat winkelleegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen en er is ruimte gemaakt om 
de uitbreiding te combineren met de bouw van appartementen.  

• Wij zijn voor het creëren van extra banen door als gemeente op een integere manier mee te denken met (nieuwe) 
ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van (bouw)vergunningen, waarbij de basisfilosofie van de gemeente is: ‘Ja, mits’ in 
plaats van ‘Nee, tenzij’.  

• Wij zijn voor het stimuleren van een jaarlijkse ondernemersbeurs op het Streekplein om lokale ondernemers de mogelijkheid 
te geven aan de inwoners te laten zien wat zij in huis.  

• Wij willen de informatievoorziening naar lokale ondernemers op een laagdrempelige manier vergroten, bijvoorbeeld door via 
een informatiedag ondernemers bij te praten over de laatste ontwikkelingen. 

• Wij zijn voor het meedenken met start-ups over kleine bedrijfsunits.  

• Wij zijn voor een gematigde lokale lastendruk om de aantrekkingskracht van de gemeente Stede Broec te vergroten en lokale 
lasten voor het bedrijfsleven te beperken. 

• Wij zijn voor minder regeldruk en bureaucratie om ondernemerschap te stimuleren en willen de vele eisen bij vergunningen 
onder de loep nemen. Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen 
van de hoge regeldruk voor organisatoren.  

• Wij zijn voor initiatieven om toerisme in Stede Broec en in de regio te vergroten. Dit biedt meer werkgelegenheid en omzet 
voor onder andere de middenstanders. 

• Wij willen, in de gevallen dat de wet- en regelgeving het toelaat, stimuleren dat de gemeente zoveel als mogelijk, lokaal 
aanbesteed.  

• We willen investeringen in snel internet stimuleren. Snel internet is tegenwoordig een belangrijke voorziening, omdat het 
nodig is om de nieuwste voorzieningen thuis te kunnen gebruiken en innovatief te kunnen ondernemen. 

• Wij zijn voor het stimuleren van om- en bijscholing om op deze wijze langdurige werkloosheid en langdurige bijstand te 
voorkomen. Ook willen wij zo de mogelijkheid aan onze inwoners geven om meerdere talenten te ontwikkelen.  Door uit te 
gaan van wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan, wordt een sociaal isolement voorkomen.  

• Wij willen dat de gemeente facturen van MKB’ers zo snel als mogelijk betaald.  
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13. VEILIGHEID 

Veiligheid is een basisbehoefte voor inwoners om zich thuis en geborgen voelen. 

Kinderen moeten gewoon veilig door de gemeente kunnen fietsen en ouderen 

moeten rustig een rondje kunnen gaan wandelen. Een veilige gemeente vraagt om 

stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder 

op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, 

diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. 

Woninginbraken, vandalisme, verkeersoverlast en drugsoverlast moet daarom 

stevig worden tegengegaan.  

Daarnaast zijn een veilige schoolomgeving en veilige openbare ruimten belangrijk.  

 

ONZE VEILIGHEIDSPLANNEN 

• Wij willen een veiligere gemeente door een lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit, met voldoende toezicht op plekken die 
vandalisme gevoelige zijn en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en vandalisme.  

• Wij willen het mogelijk maken om mobiele camera’s te plaatsen op risicoplekken en plaatsen die vandalismegevoelig zijn 
(zoals treinstations, bushokjes en het winkelcentrum).  

• Wij zouden graag zien dat de politie meer zichtbaar is, bijvoorbeeld door op de fiets door de wijken te gaan. Wijkagenten 
moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt.  

• Wij zijn voor het hard aanpakken van drugsdealers, illegale handel in drugs en illegale verkooppunten.  

• Wij willen in samenwerking met de scholen en de politie, dat er meer aandacht wordt gegeven aan preventie van drugsdealen 
en drugsgebruik door jongeren. Hiermee geven we de jongeren inzicht in de gevolgen en gevaren. 

• Wij zijn voor het in stand houden van het beleid om geen coffeeshops toe te staan in de gemeente Stede Broec. 

• Wij willen meer bewustwording creëren bij de inwoners en lokale ondernemers van het belang van ICT-beveiliging.  

• Wij zijn voor goede verkeersveiligheid rondom scholen. Hierbij willen wij dat preventieve maatregelen, zoals snelheidsmeters 
en verkeersborden, worden ingezet en daarnaast ook worden gehandhaafd.  

• Wij willen dat er actiever gehandhaafd wordt op snelheid binnen de bebouwde kom op 30/50km. 

• Wij willen dat er actief gehandhaafd wordt op het vrachtwagenverbod op eenrichtingswegen. 

• Wij willen dat bij signalen van (dreigende) radicalisering, in samenwerking met de betrokken instanties, direct tot actie wordt 
overgegaan en een gezinsbrede aanpak wordt ingezet met begeleiding, om de-radicalisering in gang te zetten. 

• Wij willen dat er betere controle is op het (veel) te snel varen door onze polders.  
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14. VERKEER EN OPENBAAR VERVOER 

De afgelopen periode hebben wij het verkeersplan opgesteld. Hierin 

zijn de mogelijkheden voor een goede verkeersafhandeling en 

inrichting van onze wegen duidelijk geworden. Het CDA Stede Broec 

is enthousiast over een lange termijn ontwikkeling naar een aantal 

dorpsstraten. Wel moet er rekening worden gehouden met de niet-

onderheide woningen. 

De bekende verkeersknelpunten moeten zo snel mogelijk worden 

aangepakt. De last die tractoren en vrachtwagens op de noord-zuid 

verbindingen geven, zal zoveel mogelijk moeten worden verdeeld. 

Zo lang als er geen nieuwe noord-zuid verbinding is, zal het afsluiten 

van zwaar verkeer op 1 weg extra overlast op de andere wegen 

geven.  

Onze gemeente Stede Broec heeft twee stationslocaties waarmee een snelle treinverbinding naar Amsterdam is gerealiseerd. 

Hiermee kunnen vele forenzen dagelijks snel naar hun werk gaan. Via de buurtbus en haar vele vrijwilligers worden wij met de 

omliggende dorpen verbonden. 

ONZE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER PLANNEN 

• Wij zijn voor het terugbrengen tot een dorpsstraat van de PJ Jongstraat, de Zesstedenweg en de Hoofdstraat. Als deze wegen 
worden gerenoveerd, willen we daar geen klinkers maar getekend asfalt. Dit om de (trilling)problemen met de niet-
onderheide woningen te voorkomen. 

• Waar nodig willen wij aanpassingen om het in- en uitgaande verkeer rond het Streekhof soepeler te laten verlopen, zodat 
geen onnodige opstoppingen ontstaan.   

• Wij zijn voor het opstellen van een verkeerscirculatieplan. 

• Wij zijn voor het snel oplossen van reeds bekende verkeersknelpunten en het nemen van maatregelen. 

• Wij willen meer controles op snelheidsovertredingen op 30km wegen zoals de Raadhuislaan, de Spoorsingel, De bouw en de 
Overstort. 

• Wij willen dat er een oplossing komt om de geluidsoverlast van de provinciale weg aan de zuidkant van onze gemeente 
(N307) te verminderen. Het huidige niveau is, door de toegenomen verkeersdruk, te hinderlijk voor de aanwonenden. Wij 
willen dat de provincie haar verantwoordelijkheid hierin neemt en met een oplossing komt omdat zij de beheerder is van deze 
provinciale weg. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een geluidswal met zonnepanelen. 

• Wij zijn voor het uitbreiden van de noord-zuid verbindingen om hiermee de Raadhuislaan, de Stuifberglaan en de Flora singel 
te ontlasten. In samenwerking met Drechterland zou een nieuwe noord-zuid verbinding nabij de Evendeel gerealiseerd 
kunnen worden. Ook hier geldt weer dat dit realistisch moet zijn, ook financieel. 

• Wij willen dat onze buurten en landelijke gebieden goed bereikbaar blijven door, samen met de provincie en de regio, een 
goede lobby op te zetten voor het openbaar vervoer.  

• Wij zullen blijven pleiten voor behoud van twee treinstations in de gemeente Stede Broec en de wens voor een dubbelspoor 
tussen Enkhuizen en Hoorn blijven aankaarten.   

• Wij zijn voor het behoud van de buurtbus waar vrijwilligers zorgen voor het bereikbaar blijven van de voor Connexxion 
onrendabele lijnen. 

• Wij zijn voor een goede gladheidsbestrijding bij sneeuw en ijzel met hierbij een goede balans in de strooiroutes, zodat 
overlast en valpartijen worden voorkomen. Zeker voor schoolgaande kinderen en senioren is het belangrijk dat het 
strooibeleid goed is.  
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15. BURGERPARTICIPATIE & COMMUNICATIE GEMEENTE 

Het is zonde als er problemen ontstaan door miscommunicatie. Inwoners kunnen zich dan in de steek gelaten of overvallen voelen. 
CDA Stede Broec is daarom voor het versterken van korte lijnen, proactieve communicatie en de mogelijkheid voor persoonlijk 
contact. Bij plannen die tot veranderingen kunnen leiden, zien we graag dat de gemeente proactief inwoners informeert, zodat zij 
mee kunnen denken en niet voor verrassingen komen te staan. De digitalisering biedt kansen om kosten te besparen en om onze 
inwoners op meerdere wijze te informeren, bijvoorbeeld via social media. Dit neemt niet weg dat wat ons betreft ook 
informatievoorziening op de traditionele manier (zoals in het Westfries Weekblad) mogelijk blijft voor de inwoners die nog niet zo 
ver zijn qua digitalisering. Daarnaast is het heel belangrijk dat de gemeente ook fysiek goed bereikbaar blijft. Een loket dichtbij dus, 
voor zowel zorgvragen als bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuw paspoort.   

ONZE BURGERPARTICIPATIE PLANNEN 

• Wij zijn voor een bereikbaar gemeenteloket met voldoende mogelijkheden om hier ook ’s avonds terecht te kunnen in 
verband met inwoners die overdag werken.  

• Wij willen van de gemeentewebsite het visitekaartje van de gemeente maken waar inwoners, toeristen en belangstellenden 
snel kunnen zien welke activiteiten plaatsvinden in de gemeente en wat het laatste lokale nieuws is.  

• Wij willen dat naast het inzetten op digitalisering, ook informatievoorziening op de traditionele manier mogelijk blijft voor die 
inwoners die nog niet zo ver zijn met de digitalisering.  

• Wij willen dat de gemeente proactief en duidelijk communiceert. Dan gaat het om het zo vroeg mogelijk in een proces alle 
betrokkenen te informeren en te betrekken én hen gedurende het proces op de hoogte houden. 

• Wij willen dat de gemeente in begrijpelijke taal communiceert. 

• Wij willen dat inwoners de mogelijkheid hebben om ideeën en plannen aan te dragen op een laagdrempelige manier via 
wijkavonden. 

• Iedere maand hebben wij een fractie vergadering waar een openbaar spreekuur is waar iedereen gebruik van mag maken.  

• Wij blijven als CDA Stede Broec altijd bereikbaar om uw wensen of ideeën te bespreken. Zie hiervoor de ook 
contactmogelijkheden op www.cda-stedebroec.nl. 
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16. FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 

De gemeente Stede Broec heeft door de jaren heen een lange traditie van 
degelijke financiën opgebouwd die we graag voortzetten. CDA Stede Broec 
vindt het belangrijk dat de kosten voor de inwoners onder controle blijven, 
waarbij het behouden van voorzieningen voorop staat. Wij staan voor 
financiële degelijkheid met een financiële huishouding die op orde is. Niet 
meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Dit is de afgelopen jaren een ware 
uitdaging voor ons geweest.  

Met name door de kosten van Jeugdzorg en WMO en een onzeker en niet 
stabiel beleid vanuit Den Haag, heeft onze gemeente veel meer moeten 
uitgeven dan de middelen die we hiervoor van het Rijk hebben gekregen. 
Toch is het ons altijd gelukt om geen onomkeerbare besluiten te nemen en 
de vele voorzieningen in stand te houden. 

De afgelopen jaren zijn er meer taken voor de uitvoering aan de gemeente toegewezen. Ook zijn er nog meer plannen waarin 
onze gemeente de uitvoerende rol krijgt. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn als daar ook voldoende geld voor beschikbaar 
wordt gesteld. Helaas is dat de laatste jaren niet het geval. Onze gemeente komt net als vele andere gemeente tekort.  
Wij hebben ons daarom ook aangesloten bij het actiecomité Raden in Verzet. Aangezien er nu al een tekort is, moeten wij de 
gemeentelijke taken uitvoeren in verhouding tot de budgetten die wij hiervoor beschikbaar krijgen van het Rijk.  

 

ONZE PLANNEN VOOR EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 

• Wij houden graag de traditie in stand van een financieel gezonde gemeente. Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met sluitende 
begrotingen. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA Stede Broec zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, 
transparantie en gematigde lokale lasten die in verhouding staan tot ons voorzieningenniveau.  

• Wij willen dat de gemeente blijft streven naar een OZB-belasting die onder de landelijke norm blijft, zodat woningbezitters en 
ondernemers niet teveel belasting betalen. OZB mag nooit de sluitpost van de begroting zijn! 

• Wij willen de gemeentelijke taken uitvoeren in verhouding tot de budgetten die wij hiervoor beschikbaar krijgen van het Rijk.  

• Wij willen geen lokale voorzieningen wegbezuinigen om zo de nieuwe taken, die vanuit het Rijk met te weinig budget aan de 
gemeente worden overgedragen, uit te voeren. 

• Wij houden graag de traditie in stand van slagvaardige portefeuillehouders en een ambtenarenapparaat met expertise, zodat 
er minder extern en heel duur personeel ingehuurd hoeft te worden.  
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17. BRUISENDE GEMEENTE STEDE BROEC 

Een bruisende gemeente vinden wij belangrijk voor iedereen. Voor zowel (jonge) gezinnen, jongeren als bijvoorbeeld onze 

senioren die genieten van hun oude dag, moet het goed toeven zijn in onze mooie gemeente. Een actief verenigingsleven en hun 

vele vrijwilligers, dragen daar zeker aan bij. Zij moeten worden gewaardeerd en de ruimte krijgen om uitvoering te geven aan hun 

activiteiten. De afgelopen periode is het, door coronamaatregelen, bijzonder lastig geweest om activiteiten te realiseren. 

Gelukkig zien we dat vele mensen zich inmiddels weer actief inzetten voor het verenigingsleven. CDA Stede Broec wil deze 

vrijwilligers helpen door hen te ontlasten van allerlei administratieve rompslomp en belemmeringen. Daarmee hopen wij dat 

deze activiteiten door worden gezet en nieuwe tradities worden ontwikkeld.  

Maar ook zaken als voldoende (betaalbare) woningen, goede zorg, een goed bereikbare gemeente, veel sport- en 

onderwijsvoorzieningen dichtbij, een veilige gemeente, een bloeiend centrum en een openbare ruimte die goed wordt 

onderhouden, moeten gewoon op orde zijn! 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij Stede Broec met al onze plannen en onze gemotiveerde, enthousiaste groep mensen, nóg beter 

zullen maken! We hopen van harte dat we ook u hebben kunnen overtuigen en dat u uw steun aan ons kenbaar wilt maken door 

uw stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Mocht u nog vragen hebben, of bijvoorbeeld met ons van gedachten willen 

wisselen over onze plannen, dan bent u natuurlijk van harte welkom! 

Samen maken we Stede Broec nóg beter! 

 

 


