
 

 Langedijk 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

O N D E R N E M E N D  K I E Z E N 
 
 
 
 
 

Algemene Beschouwingen  
kadernota 2008-2012 

 
samenvatting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2008 
ChristenUnie Langedijk



De kadernota 2008-2012 is het document waarin het college van burgemeester en 

wethouders laat zien met welke nieuwe zaken de gemeente volgend jaar aan de slag wil. De 

gemeenteraad bepaalt welke nieuwe dingen opgepakt gaan worden en welke niet.  

  

‘Ondernemen is ook keuzes maken’, is de titel van de kadernota. De vraag is dan: vanuit 

welke invalshoek? De afwachtende, de voorzichtige, de gehaaste, de weloverwogene, de 

gedrevene en ga zo maar door. De ChristenUnie heeft haar Algemene Beschouwingen de 

titel ‘Ondernemend kiezen’ gegeven. Dat dekt meer de lading van de visie van Langedijk. Die 

visie heet ‘Ondernemend samenleven’. Wij vinden dat om ondernemend te kunnen 

samenleven, ondernemende keuzes nodig zijn. Met andere woorden: de invalshoek bepaalt 

wat je behaalt. 

 

De ChristenUnie wil dat doen uit bijbels perspectief. De bijbel kent genoeg ondernemende 

voorbeelden. Geschiedenissen van mensen die heel veel wisten te bereiken, zoals Mozes, 

Ester, Daniël. De ChristenUnie fractie is klein. Maar niet te klein!  Door vanuit ons geloof een 

ondernemende opstelling te kiezen, kunnen ook wij veel bereiken. 

 

Op het gebied van verkeersveiligheid stelt het college voor de jaarlijkse verkeerstellingen te 

halveren. De ChristenUnie vindt deze tellingen te belangrijk voor het zicht op de 

verkeersstromen en de ontwikkeling van verkeersbeleid. Wij willen dan ook niet dat dit 

gehalveerd wordt. Het voorstel om een verkeersveiligheidmonitor aan te schaffen, heeft onze 

instemming.  

 

De ChristenUnie is voorstander van het voeren van energiebeleid. Daar maken we graag 

geld voor vrij. Evenals voor het opstellen van een milieubeleidsplan waar inmiddels mee 

begonnen is. Wij kijken hier reikhalzend naar uit. De fractie hoopt dat het een ambitieus plan 

wordt waarbij duurzaamheid op alle terreinen de rode draad zal zijn. Een plan waar u bij de 

uitvoering betrokken gaat worden. Met elkaar bereiken we meer en staan we sterker in de 

zorg voor het milieu. 

 

De ChristenUnie is zich ervan bewust dat de kwaliteit van openbaar groen belang is voor de 

leefbaarheid van onze dorpen wijken. Daarom zijn we blij met het opgestelde beleid- en 

beheersplan Groen. Toch stelt het college in deze kadernota voor, de uitvoering van dit plan 

voorlopig op te schorten. Daar kunnen wij niet mee instemmen.  

 

Het groenadoptieplan, waarbij u meer invloed krijgt op het openbaar groen in uw 

woonomgeving, blijkt een groot succes. De ChristenUnie vindt dat wat succesvol is het 
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verdient om nog succesvoller te worden. Het is een mooi voorbeeld van ondernemende 

samenwerking tussen gemeente en bevolking. Wij willen dan ook dat het budget hiervoor 

wordt uitgebreid. 

 

De ChristenUnie is blij met het voorstel over het project alcoholmatiging jeugd. Tijdens de 

voorbereiding van het vierjarenbeleidsplan Wmo kwam naar voren dat alcoholgebruik onder 

de jeugd een zorgelijk en onderschat probleem is. Wij vinden het belangrijk om al vroeg 

aandacht te schenken aan de bewustwording van dit probleem, zowel bij kinderen als hun 

ouders. 

 

De invoering van de Wmo heeft niet tot de grote problemen geleid die door diverse politieke 

fracties werden vermoed. Sterker nog: er is een ambitieus vierjarenbeleidsplan Wmo 

vastgesteld. Een breed gedragen plan. Voorvarend en ondernemend opgepakt door de 

gemeente zelf maar ook door allerlei organisaties van Langedijk. Over ondernemend 

samenleven gesproken! 

 

De ChristenUnie dankt de organisatie en het college voor de samenwerking van het 

afgelopen jaar. Zowel raad als organisatie zijn sinds dit jaar anders georganiseerd, ieder op 

zijn eigen wijze. Beide moeten daar nog aan wennen. Maar de fractie heeft er alle 

vertrouwen in dat raad en organisatie in hun rol zullen groeien en resultaten bereiken. 

Resultaten die goed zijn voor de samenleving. Resultaten die leiden tot een verdere 

ontwikkeling van ondernemend Langedijk! Wij wensen elkaar daarbij Gods zegen toe. 

 

Namens de ChristenUnie,  

 

Erica van As 

Fractievoorzitter 


