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Speerpunten
•	 Langedijk	moet	weer	financieel	gezond	worden.	Het	roer	moet	om.	De	risico’s	in	

het grondbeleid moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd.

• De ChristenUnie wil naar een kleinere overheid. Meer doen met minder geld. 
Wat de burgers nodig hebben moet bij de gemeente centraal staan.

• Geen dure externe rapporten, maar meer inschakelen van deskundige burgers.

• Langedijk zelfstandig. Samenwerking met andere gemeentes prima waar het 
gaat	om	efficiency	en	het	in	de	hand	houden	van	kosten.

•	 Sport	en	cultuur	moet	voor	iedereen	bereikbaar	blijven.	Hiervoor	is	een	nieuwe	
visie nodig. Uw inzet als burgers kunnen wij niet missen.

• De Binding moet, ondanks de bezuinigingen, een bruisend educatief en cultu-
reel hart van Langedijk blijven.

• Langedijk zorgt. Dat betekent: Langedijk voert de wettelijke zorgtaken ruimhartig 
uit. Deze zorg is bereikbaar voor iedereen. Van Jeugdzorg tot Ouderenzorg. 
Burgers ondersteunen elkaar waar nodig. Omzien naar elkaar in eigen straat en 
wijk is noodzakelijk.

• In de dorpskernen ligt de kracht van Langedijk. Dorpsplatforms zijn de spil tus-
sen gemeente en inwoners waar het gaat om de kwaliteit van de samenleving. 
met de gemeente als het gaat om de kwaliteit van de samenleving. Deze plat-
forms moeten een evenwichtige afspiegeling zijn van de dorpsgemeenschap.

• Meer jeugd aan het werk door een goede samenwerking tussen ondernemers 
en gemeente.

•	 Er	zijn	meer	seniorenwoningen	nodig.	Het	aantal	senioren	groeit	sterk	de	ko-
mende jaren.

• De verkeersveiligheid moet verbeteren. Met name voor kinderen en ouderen 
moeten	onveilige	kruispunten,	het	ontbreken	van	fietspaden	en	kapotgereden	
bermen aangepakt worden.

• Op zondag moet men op adem kunnen komen. Dat geldt ook voor winkeliers 
en	hun	personeel.	Hoewel	de	koopzondagen	een	feit	zijn,	kiest	de	ChristenUnie	
voor vrije zondagen voor iedereen.

Samen werken aan de samenleving begint bij de burger en bij de overheid. Zij heb-
ben elkaar nodig. Dat betekent dat de gemeente denkt vanuit de burger en dat de 
gemeente investeert in de samenleving door gebruik te maken van ieders talenten 
en kracht. Leidend daarbij zijn de speerpunten van de ChristenUnie. 

Samen werken aan de samenleving
Dat kan alleen met uw steun. Stem daarom op 19 maart 2014 op de ChristenUnie.
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1. Inleiding 
ChristenUnie partij van de samenleving 
Deze verkiezingen gaan over u, uw kinderen, ouders, buren, de leerkracht op de 
school om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. 
Ze gaan over ons en onze manier van samenleven in de gemeente Langedijk. 

De	afgelopen	jaren	is	de	financiële	positie	van	de	gemeente	Langedijk	ernstig	
verslechterd. De gemeente verkeert in slecht weer. De ChristenUnie is zich daarvan 
bewust.	Zij	wil	werk	maken	van	een	financieel	gezonde	huishouding.	Dat	vraagt	of-
fers, waarbij de burger en de sociale samenhang in onze gemeente zoveel mogelijk 
moet worden ontzien. 

De kracht van de samenleving
De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in 
een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in 
godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met 
Gods schepping. 

De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door de burgers zelf - in verban-
den als gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen, maatschappelijke or-
ganisaties, scholen en bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Samen nemen 
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we verantwoordelijkheid, gaan we verplichtingen aan en maken we de samenleving 
leefbaar. Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en 
zich verantwoordelijk voelen: voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving en 
dat ze dat actief handen en voeten geven. 

Samen het verschil maken
Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, 
helpen mee in de school van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders. 
Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en 
verdienen als zodanig erkenning en respect. Zonder vrijwilligers is er voor veel 
eerdergenoemde sociale verbanden geen toekomst. De ChristenUnie is een bond-
genoot van die mensen, een bondgenoot van de samenleving. Samen willen wij het 
verschil maken. 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uit-
stralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, 
voor Langedijk. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlan-
gen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. We wil-
len niet alleen een overheid die op de centen let, maar ook een samenleving waarin 
we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden. 

Werkgevers en werknemers vormen samen een gemeenschap. De ChristenUnie is 
de aangewezen partij die opkomt voor de belangen van de ondernemers. Zij verdie-
nen ruimte om met goede producten en diensten de samenleving verder te helpen. 
De ChristenUnie zet het gezin centraal waarin aan kinderen wordt geleerd welke 
waarden er toe doen.
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Betrouwbare slankere overheid 
Wat willen we bereiken?
•	 Een	kleinere	overheid.	Het	aantal	fte’s	op	het	gemeentehuis	moet	afslanken.
• Dorpsgericht samenwerken moet blijven bestaan, mits deze een reële afspie-

geling	vormt	van	de	Dorpsgemeenschap.	Daarvoor	moet	een	specifiek	kernen
beleid worden ontwikkeld inclusief het aanstellen van dorpsambassadeurs door 
de gemeente.

• De gemeente Langedijk moet zelfstandig blijven. Samenwerking met andere 
	gemeenten	is	nodig	om	de	efficiency	te	verhogen.	Anders	bereiken	we	niet	
‘meer	doen	met	minder	geld’.

• Minder regels door het schoonvegen van het uitdijende vergunningenstelsel. 
Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt. Wie zich daar keurig aan 
houdt, krijgt minder controle.

• De ChristenUnie vindt dat er ook in het ambtenarenapparaat ruimte moet zijn 
voor gewetensbezwaren. Bijvoorbeeld voor trouwambtenaren met gewetens-
bezwaren die tegen het vastleggen van een huwelijk met partners van hetzelfde 
geslacht zijn.

•	 Aandachtspunten	die	vanuit	de	dorpen	naar	voren	zijn	gekomen	te	plaatsen	op	
de werkagenda van het college.

Een nieuwe manier van samen werken in Langedijk is hard nodig, zeker nu er zo-
veel nieuwe taken op de gemeente afkomen. De overheid moet niet alles zelf willen 
doen. Sterker nog, de overheid moet niet overal bij betrokken willen zijn. Loslaten 
is een kunst. Wij spreken liever van overheidsparticipatie dan van burgerparticipa-
tie, al was het alleen maar om bij de overheid een kanteling in denken teweeg te 
brengen. De tijd van dure externe rapporten is voorbij. Er is zoveel deskundigheid 
binnen de eigen bevolking aanwezig. Die moet worden ingeschakeld om meer te 
kunnen doen met minder geld. 

De gemeente, dat zijn we samen 
Dorpen als lokale gemeenschap
De ChristenUnie waardeert onze dorpskernen als lokale gemeenschap en hecht 
aan het eigene van de lokale gemeenschap. De gemeente Langedijk moet alle 
mogelijkheden benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen 
raken.	Langedijk	heeft	verscheidene	kernen.	Dat	vraagt	om	specifiek	kernenbeleid. 
Wil de gemeente de afstand met de kernen klein houden, dan is inzet van con-
tactambtenaren met voldoende mandaat een mogelijkheid. Deze ambtenaren 
vormen de schakel tussen de vele afdelingen binnen het gemeentelijk apparaat en 
de belangen vertegenwoordigende mensen in de kern. 

2.
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De	functie	van	de	Dorpsplatforms	moet	daarom	behouden	blijven.	Het	Dorpsplat-
form moet een evenwichtige afspiegeling van de dorpsgemeenschap zijn. De voor-
keur gaat uit naar een budget voor secretariële ondersteuning. Van alle ambtenaren 
verwachten wij dat zij burgergericht opereren (zonder daarbij het grotere belang uit 
het oog te verliezen). 

De ChristenUnie hecht waarde aan de wensen die uit de dorpen naar voren zijn 
gekomen. Wij zijn er ons van bewust dat niet alle wensen in vervulling kunnen 
gaan, maar wij willen wel dat tijdens de komende raadsperiode bekeken wordt waar 
wensen van de dorpen gerealiseerd kunnen worden. De aandachtspunten moeten 
op de werkagenda van het college worden geplaatst. Na onderzoek wordt gemoti-
veerd aangegeven waarom deze aandachtspunten wel of niet gerealiseerd kunnen 
worden.

De dorpen vragen:
Koedijk: 
• aandacht voor overlast van het dierenasiel tegenover Koedijk;

•	 aandacht	voor	een	verbeterd	fietspad	aan	de	Nauertogt:	verbreding	en	voorzien	
van verlichting;

• aandacht voor opnieuw asfalteren van de Nauertogt;

Sint Pancras: 
• aandacht voor ontwikkeling van het Dorpshart door goede inspraak;

• aandacht voor het Jeugdhuis: behouden laten voor de jeugd;

• aandacht voor het openhouden van zwembad De Bever;

• aandacht voor het blijven bestaan van de pinautomaat in het dorp;

• aandacht voor het opstellen van een verkeerscirculatieplan;

•	 aandacht	voor	het	verbeteren	van	de	groenvoorziening	door	efficiënt	te	werken;
•	 aandacht	voor	het	vestigen	van	huisartsen	in	een	HOED	(Huisartsen	Onder	Eén	

Dak);

• aandacht voor verkeersknelpunten voor senioren;

• aandacht voor een veilig oversteekpunt ter hoogte van de Dekamark; 

Broek op Langedijk: 
•	 aandacht	voor	ontwikkeling	van	het	Havenplein:	reconstrueren	en	aantrekkelijk	

maken voor toerisme;

• aandacht voor het vestigen van een Goede Doelenwinkel in Winkelcentrum 
Broekerveiling;

• aandacht voor de verkeersonveiligheid bij de botenhelling aan de Lepelaar;

• aandacht voor de doorvaarbaarheid van Langedijk;

• aandacht voor onderhoud vaarwegen aanpakken;

• aandacht voor parkeerdruk bij voormalig Bollengebouw; 
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Zuid-Scharwoude: 
• aandacht voor doorvaarbaarheid; 

• aandacht voor goed onderhoud van vaarwegen;

• aandacht voor verbeteren van de verkeersveiligheid op de Lepelaar, Reiger en 
Voorburggracht en Oostelijke Randweg;

• aandacht voor armoede;

• aandacht voor het gemotiveerd aangeven waarom ideeën vanuit de dorpen niet 
kunnen worden uitgevoerd;

Noord-Scharwoude: 
• aandacht voor veilige kruisingen van de N504 middels het hernieuwd onderzoe-

ken	van	het	realiseren	van	een	tunnelbak	of	flyover,	waarbij	de	kruising	van	de	
Dorpsstraat blijft bestaan;

•	 aandacht	voor	doorvaarbaarheid	Achterburggracht;
• aandacht voor verkeerssnelheid op de Oostelijke Randweg;

• aandacht voor de jeugd: goede voorzieningen en hen meer betrekken bij ontwik-
kelen van die voorzieningen;

• aandacht voor realiseren van betaalbare starterswoningen voor jongeren;

Oudkarspel: 
• aandacht voor veilige kruisingen van de N504 middels het hernieuwd onderzoe-

ken van het realiseren van een tunnelbak, waarbij de kruising van de Dorps-
straat blijft bestaan;
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Veiligheid 
Wat willen we bereiken?
•	 Extra	aandacht	voor	veiligheid	fietsers	en	voetgangers.
•	 Het	uitvoeren	van	het	verkeer	en	vervoerplan	Langedijk	moet	worden	geëva-

lueerd	en,	waar	het	financieel	kan,	voortvarend	ter	hand	genomen	worden.	Van	
de maatwerkweg van Oudkarspel naar Sint Pancras is nog maar weinig terecht 
gekomen. De uitgangspunten in het verkeer- en vervoerplan Langedijk borgen 
een goede verkeersveiligheid.

•	 De	gemeente	Langedijk	gebruikt	de	mogelijkheid	om	Horecagelegenheden	te	
sluiten bij overlast in de buurt.

• Sluitingstijden van horeca is lokaal maatwerk. Een totaalaanpak samen met 
horeca, politie, hulpverlening en omwonenden is noodzakelijk.

• De gemeente Langedijk organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) 
voldoende	toezichtcapaciteit	voor	de	Drank	en	Horecawet	en	werkt	aan	preven-
tie.

• De kosten van vandalisme worden verhaald op de daders. De gemeente 
 Langedijk publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de 
schade	ten	gevolge	van	vandalisme	door	middel	van	een	‘vandalismemeter’.

• De ChristenUnie wil een actief handhavingsbeleid, waarbij het opleggen van 
bestuurlijke boetes niet wordt geschuwd.

• De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van de wijkagent in het licht van 
het wijkgericht werken.

• Strijd tegen drugsgebruik en drankmisbruik wordt breed maatschappelijk uitge-
voerd. De gemeente speelt hierin een initiërende rol.

• Goede en betaalbare brandweerzorg verdient prioriteit. De gemeenteraad moet 
een	stevige	vinger	aan	de	pols	houden	bij	beleid	dat	naar	de	veiligheidsregio’s	
is verplaatst.

Veiligheid realiseren we samen
Het	gevoel	van	veiligheid	is	heel	belangrijk	voor	de	burger.	Zowel	op	het	gebied	van	
verkeer,	woonomgeving	en	op	het	gebied	van	criminaliteit.	Het	gemeentebestuur	
dient zich er steeds van bewust te zijn dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de 
zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk heeft zij ook oog voor 
de eigen verantwoordelijkheid van mensen (denk bijvoorbeeld aan inbraakpreven-
tie). Daarom let de gemeente goed op wat er in de Langedijker samenleving speelt. 
Contact met burgers is daarbij essentieel. Burgers zijn tenslotte de ogen en oren 
van de politie en het gemeentebestuur. De ChristenUnie stimuleert een effectieve 
aanpak van daders. 

3.
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De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers 
in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om 
problemen in de wijk concreet aan te pakken. 
Als	het	om	veiligheid	gaat,	krijgt	de	burgemeester	steeds	meer	wettelijke	bevoegd-
heden om op te treden tegen geweld en overlast. Er moet genoeg menskracht 
beschikbaar zijn om deze wetten en regels goed te kunnen handhaven. 

Drugs en drank
De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met 
scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en 
andere betrokkenen. De uitgaansgelegenheden in Langedijk liggen midden in de 
woonomgeving. Omwonenden mogen hiervan geen overlast hebben. Blijkt dat 
overlast niet verdwijnt dan dient de gemeente de mogelijkheid te hebben om deze 
horecagelegenheid te sluiten. 
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Financiën 
Wat willen we bereiken?
•	 De	risico’s	in	het	grondbeleid	moeten	zo	snel	mogelijk	worden	afgebouwd	door	

het opstellen van een effectief businessplan. Op de hoofdpijndossiers Breekland 
en Westerdel komt een adequate commerciële taskforce waarvoor deskundige 
burgers van Langedijk door de gemeente worden uitgenodigd.

•	 Het	weerstandsvermogen,	nodig	om	de	verliezen	op	te	vangen,	moet	op	peil	
worden	gebracht.	De	OZB	wordt	alleen	verhoogd	met	de	inflatiecorrectie	en	niet	
om de verliezen op de grondpositie af te dekken.

•	 Een	kleinere	overheid.	Het	aantal	fte’s	op	het	gemeentehuis	moet	afslanken.	
Hiervoor	willen	we	een	businessplan	maken.	Het	roer	moet	om	als	het	gaat	om	
de focus op de samenleving en wat daar nodig is. Niet het beleid zoals we dat 
altijd gedaan hebben telt, maar het resultaat voor de burgers en bedrijven.

•	 De	financiële	rapportages	moeten	helder	en	inzichtelijk	worden.	Cijfers	moeten	
op elkaar aansluiten. Geen onleesbare dikke rapporten, maar klare taal.

•	 Het	inhuren	van	externe	adviseurs	gaat	niet	zomaar.	Eerst	wordt	er	per	opdracht	
een	kosten	batenanalyse	gemaakt	tussen	inhuur	en	de	inzet	van	eigen	perso-
neel en deskundige eigen burgers.

• De gemeente stelt heldere normen op voor subsidiëring van instellingen. Uit-
gangspunten daarbij zijn: maatschappelijk nut, noodzaak en inbreng van eigen 
middelen.	Hoe	past	de	subsidie	bij	de	(nieuwe)	hoofdtaken	van	de	gemeente?	
Wat	gebeurt	er	als	er	geen	subsidie	wordt	verstrekt?	Hoe	schadelijk	is	dat	voor	
onze	samenleving?	Geen	vestzakbroekzak	subsidies	meer	voor	huur	van	
gemeentelijke accommodaties. Subsidies zijn voor maximaal 1 jaar en worden 
jaarlijks opnieuw beoordeeld.

•	 Afschaffen	van	belastingen	die	meer	kosten	dan	ze	opbrengen.
De	afgelopen	jaren	is	de	financiële	positie	van	de	gemeente	Langedijk	ernstig	
verslechterd. De gemeente verkeert in slecht weer. De ChristenUnie is zich daarvan 
bewust.	Zij	wil	werk	maken	van	een	financieel	gezonde	huishouding.	De	gemeente	
moet	een	betrouwbare	bestuurder	zijn	van	de	beschikbare	middelen.	Het	geld	dat	
door	de	gemeente	wordt	uitgegeven	is	publiek	geld.	Het	is	en	komt	van	de	bur-
gers. Bij een begroting van € 75 miljoen draagt iedere Langedijker bijna € 2.800 
bij. Burgers hebben er recht op te weten waar hun geld aan besteed wordt. Met 
publiek geld mag niet worden gespeculeerd. Subsidies worden alleen gegeven als 
er sprake is van groot maatschappelijk belang en onvoldoende particuliere fondsen. 
Burgers	zijn	geen	last	voor	de	gemeente,	maar	de	reden	en	de	financier	van	haar	
bestaan.  
Gemeenten worden geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van 
het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. De verschil-
lende	maatregelen	leggen	samen	een	grote	druk	op	het	financieel	beleid.	

4.
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De	gemeente	voert	een	transparant	financieel	beleid	en	draagt	zorg	voor	een	finan-
cieel gezond huishoudboekje. Dat vraagt om keuzes.

De	huidige	financiële	situatie	van	Langedijk	noopt	tot	grotere	zuinigheid	en	meer	
transparantie. De komende decentralisaties per 1 januari 2015 leiden tot een 
aanzienlijk hogere begroting die voor een nog groter gedeelte, ruim boven de 75%, 
tezamen	met	andere	gemeenten	in	‘’Gemeenschappelijke	Regelingen’’	wordt	be-
steed. Daarmee komen deze gelden grotendeels buiten het zicht van de gemeen-
teraad maar het blijft wel haar verantwoordelijkheid. Om de raad bij voortduring 
geïnformeerd	te	houden	zal	een	maandelijks	financieel	overzicht	op,	door	de	raad	
aan te geven kernpunten, worden ontworpen.  
Vanwege de steeds verdergaande samenwerking op allerlei gebied met andere 
gemeenten is de traditionele verdeling van de taken over de wethouders niet meer 
van	deze	tijd.	Wij	pleiten	daarom	voor	één	wethouder	die	de	gemeente	Langedijk	
in alle externe organen vertegenwoordigt en daarover 1x per maand aan de raad 
rapporteert. 

Bezuinigen is kiezen
Het	begint	allemaal	met	het	inzichtelijk	maken	in	de	begroting	en	jaarrekening		welke	
prestaties	voor	de	beschikbare	financiën	worden	uitgevoerd	en	zijn	gerealiseerd.	
De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt duidelijke grenzen. 
De posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van 
	individuele	burgers	moeten	zoveel	mogelijk	buiten	schot	blijven.	Als	het	gaat	om	
kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terug-
brengen van het budget op zijn plaats. 
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Gezonde samenleving 
Wat willen we bereiken?
• Langedijk zorgt. Dat betekent: Langedijk voert de wettelijke zorgtaken ruimhartig 

uit. Deze zorg is bereikbaar voor iedereen. Van Jeugdzorg tot Ouderenzorg. 
Burgers ondersteunen elkaar zo nodig. Omzien naar elkaar in eigen straat en 
wijk is noodzakelijk.

•	 Er	wordt	een	Armoedepact	gesloten	door	de	gemeente	met	alle	partijen	zoals:	
woningcorporaties, voedselhulp, diaconale en kerkelijke instellingen, hulpverle-
ningsorganisaties, zorginstellingen, jeugdzorg, onderwijs.

• Er komt speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers.

• De gemeente Langedijk werkt samen met woningcorporaties om voldoende 
woningen geschikt te maken voor het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen 
en gehandicapten.

• Ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloop-
bestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer 
door particulieren).

• De gemeente Langedijk onderzoekt de mogelijkheden voor hergebruik en delen 
van (dure) hulpmiddelen.

•	 De	gemeente	Langedijk	heeft	een	goed	systeem	voor	het	inschakelen	van	
‘eigen	kracht	conferenties’.	Het	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	(CJG),	dat	een	
belangrijke rol speelt in de jeugdzorg, moet zich verder ontwikkelen naar een 
netwerkorganisatie.

•	 Alcoholgebruik	in	sportkantines	en	andere	gelegenheden	wordt	teruggedrongen.
• De gemeente Langedijk weert gokhallen en geeft daarvoor geen vergunningen 

uit.

•	 Happy	hours	in	de	horeca	en	reclamestunts	voor	alcoholische	dranken	door	
supermarkten worden via convenanten aan banden gelegd.

• De gemeenten Langedijk introduceert en stimuleert de inzet van vluchtelingen in 
het lokale vrijwilligerswerk.

• Met Stichting Wonen Plus Langedijk vindt structureel overleg plaats over het 
	senioren	en	jongerenwerk.	Hiervoor	wordt	een	werkplan	opgesteld	met	aan-
dacht voor welzijn, wonen, zorg, activiteiten voor jongeren en senioren.

• Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een 
( grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente moet 
 daarin zelf het goede voorbeeld geven.

• De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om 
zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente 
zal moeten garanderen dat toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk 
blijft. 

5.
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Wij staan voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in 
kwetsbare situaties. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezins-
verband,	in	families	en	in	de	buurt.	Het	gezin	is	de	hoeksteen	van	de	samenleving	
en informele netwerken zijn het cement van de samenleving.

Ongeveer een derde van de bevolkingsgroep van Langedijk bestaat uit senio-
ren . Voor hun functioneren is het van belang dat er goed overleg bestaat met de 
Stichting Wonen Plus Langedijk en de Ouderenbonden. De gemeente moet er voor 
zorgen dat de senioren vertegenwoordigd zijn in overleggroepen, zoals de cliënten-
raad en de woonadviescommissie. 

God heeft ieder mens talenten gegeven. Talenten kunnen zich ontwikkelen door 
scholing,	training	en/of	ervaring.	Hiermee	kunnen	zij	zich	inzetten	voor	de	samenle-
ving. Wij gaan voor een samenleving waar mensen tot hun recht kunnen komen en 
zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen en ontplooien, om zo de samenle-
ving te kunnen dienen. De ChristenUnie wil idealiter een samenleving waarin voed-
selhulp niet nodig is, maar wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Voedselhulp 
is er. Wij willen ervoor zorgen dat deze vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. 
Daar	willen	wij	ze	bij	steunen,	waar	nodig,	financieel	en/of	in	natura.
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Onderwijs 
Wat willen we bereiken?
• Minder bemoeienis vanuit de overheid en meer keuzevrijheden van scholen die 

wordt ingegeven door het werken vanuit professionaliteit.

•	 Zorg	ervoor	dat	binnen	de	Lokale	Educatieve	Agenda	(LEA)	zoveel	mogelijk	
zaken worden geagendeerd die in de eigen gemeenten spelen.

• Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, 
de speelruimte in en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de 
fysieke	plek	en	sociale	rol	van	de	school(gebouwen)	in	de	wijk.

• De huidige vergoeding voor het leerlingenvervoer van kinderen naar scholen 
voor speciaal (basis) onderwijs wordt gehandhaafd.

• Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim 
plaats, zodat kinderen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.

• Stimuleer een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
Wij willen kinderen een goede kans geven om eventuele achterstanden in te 
halen.

•	 Het	realiseren	van	een	volledige	Havobovenbouw	in	Langedijk.
Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het 
belangrijk dat ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verleng-
de liggen van de opvoeding thuis. 
De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een aantal vlakken bij de verande-
ringen in het passend onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt een gezamenlijke verant-
woordelijkheid om te zorgen voor een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- 
en hulpstructuur voor jongeren (waaronder passend onderwijs). Juist in deze tijden 
met krimpende budgetten is het belangrijk om geen dingen dubbel te doen. Een 
belangrijk aandachtspunt is de rol van identiteitsgebonden (bijvoorbeeld christelijke) 
scholen	en	zorginstellingen	binnen	de	samenwerkingsverbanden.	Het	is	wenselijk	
dat identiteitsgebonden scholen de mogelijkheid krijgen samen te werken en te 
zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening. 

6.

ChristenUnie_boekje.indd   14 11-02-14   11:47



15

Cultuur, sport en recreatie 
Wat willen we bereiken?
• Sport en cultuur moet voor iedereen bereikbaar blijven. Er is een nieuwe visie 

nodig	om	dit	te	realiseren.	Hierbij	kunnen	we	de	inzet	van	u	als	burger	niet	
 missen.

• De Binding moet, ondanks de bezuinigingen, een bruisend educatief en cultu-
reel hart van Langedijk blijven. De gebruikers mogen niet wegbezuinigd worden.

• De mogelijkheden om de doorvaarbaarheid te bevorderen worden aangepakt en 
geprioriteerd.

• Waterwegen in Langedijk moeten goed onderhouden worden.

• Bij het gebruik van sportvoorzieningen wordt de inzet van medewerkers van de 
gemeente	op	zondag	tot	een	minimum	beperkt.	Hierin	toont	de	gemeente	zich	
een goede werkgever, die haar personeel zoveel mogelijk rust op zondag gunt.

•	 Muziekonderwijs	dient	gehandhaafd	te	blijven.	Het	beleid	hieromtrent	wordt	af-
gestemd met de diverse muziekverenigingen van Langedijk. De scholen worden 
hierbij betrokken om te bezien welke rol zij hierin kunnen vervullen.

•	 Alcohol,	roken	en	sport	gaan	niet	samen.	Het	alcoholgebruik	in	sportkantines	
tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd.

• Overleg met de diverse vertegenwoordigers van sport-, cultuur- en musea- or-
ganisaties dient regelmatig en structureel plaats te vinden.

• De zwembaden in Langedijk dienen kritisch bekeken te worden op hun exploi-
tatie.	Het	sluiten	van	zowel	Duikerdel	als	De	Bever	is	geen	optie.	Onderzocht	
moet worden hoe de exploitatie verbeterd kan worden. 

Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspan-
ning en bieden de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk 
vrije tijd te besteden. Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van 
gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Cultuur heeft 
een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht. De Openbare Bibliotheek 
levert een belangrijke bijdrage in de educatie van onze kinderen. Ze werkt samen 
met het onderwijs en richt zich ook op de culturele- en taalontwikkeling van onze 
burgers. Om deze dienstverlening op peil te houden ontwikkelt de gemeente in 
samenwerking met de Bibliotheek een visie, waarbij bezuinigingen niet uit de weg 
gegaan worden. De ChristenUnie ziet De Binding als een belangrijke plaats waar 
cultuur,	creativiteit	en	educatie	bij	elkaar	komen.	Het	beheer	dient	op	een	efficiënte	
manier plaats te vinden. 
Het	muziekonderwijs	in	Langedijk	moet	uitvoerbaar	en	betaalbaar	blijven. 
Langedijk heeft een waterrijke omgeving. De ChristenUnie is zich bewust van de 
waarde van het water voor recreatie en toerisme. Via de stichting Toeristische 
 Promotie Langedijk dient ook voor de waterrecreatie en de doorvaarbaarheid 
 aandacht te zijn. 

7.
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Duurzaam werken, wonen en leven 
Wat willen we bereiken?
• Met de Bedrijfs Kring Langedijk wordt een werkplan opgesteld om uitvoering te 

geven aan de onderwerpen: duurzaamheid, infrastructuur, werkgelegenheid, 
gebruik van bedrijventerreinen en regionale samenwerking. Meer jeugd aan het 
werk door een goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente.

•	 Met	de	Algemene	Ondernemersvereniging	Langedijk	en	andere	winkeliers-
verenigingen stelt de gemeente een werkplan op met de volgende aandachts-
punten: evenwichtige verdeling supermarkten, visie op wonen, werken, zorg, 
leefbaarheid, veiligheid en economie.

• Voor het stimuleren van recreatie en toerisme wordt in overleg met de vertegen-
woordigers van recreatie, cultuur en toerisme, verenigd in de Stichting Toeristi-
sche Promotie Langedijk een meerjarenbeleid opgesteld.

• Met de Land en Tuinbouw Organisatie Langedijk wordt beleid opgesteld om de 
agrarische sector optimaal en duurzaam te laten functioneren. Er wordt beleid 
opgesteld voor verduurzaming van de overheidsgebouwen.

• Onderzocht wordt welke mogelijkheden de gemeente Langedijk heeft om ver-
duurzaming van particuliere woningen, gebouwen van verenigingen en stichtin-
gen te verbeteren. Dit wordt concreet in beleid omgezet.

• Door middel van duurzaamheidsleningen kunnen particuliere huiseigenaren, 
verenigingen en stichtingen tegen gunstige voorwaarden investeren in het 
energiezuiniger maken van gebouwen en woningen. De besparingen die voort-
vloeien uit duurzaamheidsinvesteringen kunnen weer worden teruggestort in het 
fonds voor nieuwe investeringen.

• De gemeente Langedijk stimuleert met gericht beleid op vestiging/vervanging 
van windturbines met name landbouwbedrijven om een windturbine te plaatsen. 
Omwonenden die hinder ondervinden, zouden kunnen delen in de opbrengst. 
Dit vergroot het draagvlak.

• Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te 
voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme, bio-vergisting etc., voor zover 
deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied. 

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en 
het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde 
en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in 
voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het 
midden- en kleinbedrijf (MKB).  

Het	bedrijfsleven	in	Langedijk	en	de	in	de	omgeving	in	Langedijk	is	een	belangrijke	
pijler in onze economie en werkgelegenheid. Door structureel en regelmatig overleg 
dient onderzocht te worden hoe hun ideeën in concrete plannen vertaald kunnen 

8.
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worden. De ChristenUnie denkt hierbij aan de infrastructuur, invulling bedrijven-
terreinen, stimuleren van de werkgelegenheid en de regionale samenwerking. De 
wensen die de BKL hierin heeft moeten de basis vormen voor de effectieve samen-
werking tussen BKL en de gemeente. De bedrijfscontact-functionaris vervult daarbij 
een belangrijke rol. 
Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook 
kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar 
meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We 
moeten	van	consumeren	naar	consuminderen,	van	‘meer’	naar	‘genoeg’,	van	kwan-
titeit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping. 

De	ChristenUnie	heeft	hart	voor	agrariërs.	Het	zijn	hardwerkende	ondernemers	die	
zorgen	voor	de	productie	van	gezond	en	goed	voedsel.	Het	gaat	hierbij	om	secto-
ren die een nauwe relatie met de schepping heeft. De ChristenUnie biedt ruimte 
aan agrariërs en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve land- en 
tuinbouw. De ChristenUnie weet dat gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol 
spelen	en	wil	hen	zo	veel	mogelijk	de	ruimte	geven.	Hoewel	vooral	de	wereldmarkt,	
de maatregelen uit Brussel, nationaal en provinciaal beleid invloed hebben op de 
landbouw, kan de gemeente ook haar steentje bijdragen, door ruimte te scheppen 
als het gaat om ruimtelijke ordening en de toepassing van milieuwetgeving. 
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelands-
cultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De agrarische 
sector geeft vorm aan het landschap en is belangrijk voor het beheer daarvan, 
maar vormt soms ook een bedreiging voor diezelfde leefomgeving. De gemeen-
te kan bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van 
de leefomgeving. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het 
buitengebied. 
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Mobiliteit 
Wat willen we bereiken?
• De gemeente Langedijk bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor 

elektrische	fietsen	en	auto’s.

•	 De	gemeente	Langedijk	kan	horeca	het	predicaat	‘fietscafé’	geven.
• Bij nieuwbouwwijken en herstructureringen wordt gezorgd voor een goede infra-

structuur	voor	fietsen,	zodat	het	fietsen	wordt	bevorderd	en	automobiliteit	wordt	
teruggedrongen.

•	 Er	wordt	een	fietsklachtenmeldpunt	ingesteld.
•	 De	gemeente	Langedijk	geeft,	ondanks	de	financiële	krapte,	hoge	prioriteit	aan	

de evaluatie en uitvoering van het Verkeers- en Vervoersplan Langedijk.

• Er vindt regelmatig overleg plaats met gemeente en diverse vertegenwoordigers 
van de verkeersbonden, verenigingen of stichtingen.

• De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen op de 
scholen en instellingen.

•	 Extra	aandacht	wordt	besteedt	aan	de	veiligheid	voor	fietsers,	voetgangers	en	
invaliden.

•	 Het	verkeer	en	vervoerplan	Langedijk	wordt	hier	zo	nodig	op	aangepast.
• Onderzoek naar de tunnelvariant op de N504 ter hoogte van Oudkarspel, 

waarbij de doorsteek Dorpsstraat en Voorburggracht behouden blijven. Dit in 
combinatie met aansluiting op de N23. 

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en 
werken. Mobiliteit is bewegingsvrijheid, maar de ChristenUnie wil dat de groeien-
de mobiliteit niet ten koste gaat van onze leefomgeving. We kiezen daarom voor 
verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere 
benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van 
de	verschillende	vervoerssoorten:	auto,	openbaar	vervoer,	spoor	en	fiets.	De	lokale	
overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) voor 
een goed niveau van infrastructuur.

Het	uitvoeren	van	het	verkeers	en	vervoerplan	Langedijk	moet	worden	geëva-
lueerd	en	waar	het	financieel	kan	voortvarend	ter	hand	genomen	worden.	Van	
de maatwerkweg van Oudkarspel naar Sint Pancras is nog maar weinig terecht 
gekomen. De uitgangspunten in het verkeer- en vervoerplan Langedijk borgen een 
goede verkeersveiligheid. 

9.
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Energie en milieu 
Wat willen we bereiken?
• De gemeente Langedijk geeft het goede voorbeeld en wordt doorgelicht op 

energiezuinigheid.

• De gemeente stelt een klimaatactieplan op met aandacht voor innovatieve ont-
wikkelingen.

• We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, 
zoals zonne-energie en windenergie.

• In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal op-
genomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto, het 
stimuleren	van	gebruik	van	openbaar	vervoer	en	fietsverkeer.

• De ChristenUnie stimuleert initiatieven van woningeigenaren, dorpen en andere 
verenigingen/stichtingen ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende 
producten.	Hierbij	valt	te	denken	aan	zonnepanelen,	zonneboilers,	warmtepom-
pen, isolatie, windenergie of groene daken, bijvoorbeeld door duurzaamheidsle-
ningen.

• Er is sprake van uniforme en actuele energievoorschriften in de te verstrekken 
milieuvergunningen en een adequaat handhavingsbeleid.

• Samen met LTO of regionale of lokale agrarische organisaties wordt onderzocht 
op welke wijze agrarische ondernemers kunnen bijdragen aan een beter klimaat 
door de vermindering van uitstoot broeikasgassen, CO2-reductie of gebruik, 
duurzame energiebronnen etc.

•	 Afval	wordt	bij	de	bron	gescheiden.	Dit	leidt	tot	lagere	lasten	voor	de	burger	en	
afval wordt gebruikt als grondstof.

• De productie en verkoop van streekproducten wordt gestimuleerd.

• Meer (ondergrondse) containers voor onder meer glas, kleding, kunststoffen, 
papier en waar mogelijk ook sap- en melkpakken en blik. 

Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten 
zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer 
burgers zijn zelf actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken 
duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze 
initiatieven ondersteunt en stimuleert. De ChristenUnie is blij dat de gemeente 
 Langedijk een Millennium gemeente is geworden. 

10.
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Conclusie
Samen werken aan de samenleving
Zoals u leest is het uitgangspunt van de ChristenUnie samen werken aan een 
samenleving waarin ieder gerespecteerd wordt. Dat uitgangspunt ontlenen wij aan 
de Bijbelse waarden. Graag zetten wij ons in voor een hoge kwaliteit van onze 
samenleving in Langedijk. 
De in ons programma genoemde doelen kunnen we niet alleen realiseren. 
Daar hebben we elkaar en uw stem voor nodig.

11.
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Verkiezingsprogramma
 

2014 - 2018

Samen werken
aan de

samenleving

Speerpunten

2014 - 2018

Samen werken
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samenleving
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Geef geloof een stem

Kandidaten
Wim Nugteren Broek op Langedijk
Ellen de Jong-Schmidt  Zuid-Scharwoude
Jan Willem Gunnink  Broek op Langedijk
Fred Ruiten Sint Pancras
Nick Huibers Zuid-Scharwoude
Ivonne de Rijk-van Wonderen Oudkarspel
Maarten Riemer Broek op Langedijk
Arjan Holsappel Broek op Langedijk
Jan Pieter Balder Sint Pancras
Herman van Dijk Broek op Langedijk
Coby Morcus-Kok Oudkarspel
Jan de Vente Zuid-Scharwoude
Gerard Fortuyn Broek op Langedijk
Rijnie Purmer-Groen Broek op Langedijk
Peter Schoon Broek op Langedijk
Jack Dekker Noord-Scharwoude
Erica van As Zuid-Scharwoude

Meer weten? 
Zie ons verkiezingsprogramma. 
www.christenunielangedijk.nl 
of neem contact op met de contactadressen:
Jan Willem Gunnink, voorzitter Wim Nugteren, lijsttrekker
Rietgans 10 De Wup 3
1721 DJ Broek op Langedijk 1721 EA Broek op Langedijk
0226-314395 0226-320554
jwgunnink52@gmail.com wnugteren79@gmail.com

         Volg ons op Facebook
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