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Werken aan
een goede
toekomst!

Met dit verkiezingsprogramma geven wij onze ambities weer voor de komende raad-
speriode. Wij stellen hoge doelen. Ons uitgangspunt is dat er sprake moet zijn van 
een overheid die ruimte geeft aan haar burgers om mee te participeren in het maken 
en uitvoeren van beleid. Langedijk is van ons samen. Samen kunnen we werken aan 
een goede toekomst voor Langedijk. Dat is waardevol voor ons allemaal.

Om dit te realiseren hebben wij uw stem nodig.
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Langedijk ontwikkelt specifiek kernenbeleid, want in de
kernen ligt de kracht en de vitaliteit van onze samenleving.
Kernen  krijgen een eigen budget om projecten te ontwikkelen. 
Langedijkers, verenigingen en andere partijen in de kernen 
werken daarin samen.

Langedijk komt op voor de zwakkeren  in onze samenleving 
en voert de wettelijke zorgtaken ruimhartig uit. Daarbij doet 
de gemeente ook een beroep op de Langedijkers: Waardevol 
voor elkaar in wijk en straat is belangrijk.

Langedijk geeft ruimte aan burgerparticipatie en burger-
initiatieven. Langedijkers worden vroeg betrokken bij het 
ontwikkelen en maken van beleid. Er wordt een kennisbank, 
de zogenaamde Langedijker kennisbank, opgericht zodat de 
gemeente actief gebruik kan maken van kennis van burgers om 
beleid op te stellen.

Langedijk maakt gebruik van de kennis van Langedijkers en 
organisaties bij het opstellen van de Begroting. De Begroting 
en Jaarrekening worden nog meer inzichtelijker gemaakt voor 
onze burgers.

Langedijk realiseert een ambtelijke fusie met de gemeente 
Heerhugowaard. Hierdoor verbetert de bestuurskracht en de 
financiële positie van de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat 
de eigenheid en de identiteit van Langedijk bewaard blijft.

Er moet fors worden ingezet op het verduurzamen van onze 
gemeente. Ook in de toekomst moet de leefbaarheid en ge-
zondheid gewaarborgd blijven. Dat kan door: realiseren van 
zonnepanelen, gas vervangen door alternatieve energie, het 
realiseren van energie neutrale woningen (nul op de meter).

Speerpunten



Sport en Cultuur blijven bereikbaar voor alle Langedijkers.

Langedijk realiseert voldoende woningen voor jongeren en 
senioren.

De zondag is een dag om tot rust te komen. Langedijk zet 
zich in om dat voor alle Langedijkers waar te maken. Langedijk 
zorgt ervoor dat kerkdiensten ongestoord kunnen plaatsvinden.

Het meldpunt Integriteit en de Klachtencommissie worden 
volledig losgekoppeld van de gemeentelijke organisatie. Beiden 
worden uitgevoerd door personen die de gemeente aanstelt, 
maar die volledig onafhankelijk van de gemeente opereren.

De gemeenteraad stelt na de verkiezingen een
Raadsprogramma op wat de leidraad wordt voor het
Collegeprogramma.

Deze speerpunten zijn de hoofdpunten van ons beleid. Wij 
vinden dat gemeente en Langedijkers dit samen kunnen reali-
seren. Zo werken we samen aan een Waardevolle samenleving. 
Dit realiseren kan alleen met uw steun. Stem daarom op 21 
maart op de ChristenUnie.



Inleiding

ChristenUnie, partij in de samenleving
Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze
ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze 
werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en over onze
manier van samenleven.
De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer 
gaat dan geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en 
veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten 
denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een 
bescheiden overheid ruimte biedt aan Langedijkers die maatschappelijk 
initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. 
Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Daarom willen 
wij de komende vier jaar werken aan een samenleving die voor ieder 
van ons Waardevol is.

Een samenleving met een toekomst
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in Langedijk. Bij voorbeeld:
 Forse bezuinigingen die onze samenleving hebben geraakt.
 Subsidies zijn moeilijker te verkrijgen en ook verlaagd,
 culturele- en sportverenigingen moeten zich daarom meer en  
 meer bedruipen met eigen middelen.
 Het landelijk zorgstelsel is gewijzigd. De verantwoordelijkheid  
 voor het uitvoeren van de taken op het gebied van zorg, werk  
 en inkomen en de jeugdhulp (de zogenaamde drie Decentrali 
 saties) zijn bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Dit ging  
 hand in hand met het doorvoeren van bezuinigingen. Minder  
 geld is er beschikbaar voor bijvoorbeeld zorg en huishoudelijke  
 hulp. Langedijkers zijn voor hulp meer aangewezen op hun  
 eigen netwerk als het om hulp gaat.
 Kwaliteit van wegen en groen zijn door de bezuinigingen
 zichtbaar achteruit gegaan.
 In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om op personeels 
 beleid te fuseren(de zogenaamde ambtelijke fusie) met één van  
 onze buurgemeenten.



Ondanks deze zorgelijke zaken is er de wil bij de Langedijkers om 
mee te denken bij de ontwikkelingen waar onze gemeente mee wordt 
geconfronteerd. De echte klik om burgerinitiatieven de ruimte te geven 
ontbreekt nog.

Daarnaast zijn in onze samenleving normen en waarden niet vanzelf-
sprekend meer. De aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst 
onze voor grote uitdagingen. De hervormingen in het zorgstelsel
zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen de wal het schip
te vallen.
De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat 
meer ter discussie dan ooit.

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit 
belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat 
om ’ik’ maar steeds meer om ‘wij’.
Daarom gaan wij met dit programma gericht op elkaar en het realise-
ren van een waardevolle samenleving de komende verkiezingen in. Een 
programma met plannen voor Langedijk dat laat zien dat de Christen-
Unie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij 
willen investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van de gezinnen, 
in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in 
godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige 
omgang met Gods schepping.

Geef geloof een stem
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten 
wij ons als christelijke partij  inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat 
het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel 
heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij 
geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant 
zijn voor Langedijk.

De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maat-
schappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samen-
leving hun geloof een stem willen geven. Die hun geloof niet bewaren 
voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn 
verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een waarde§ 
 volle samenleving.
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat 



oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er vol-
gens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke 
te reguleren, om zo vrede te stichten.
De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de 
weg te gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8).

Van christenen voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij wil-
len iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze 
wereld, voor Nederland, voor Langedijk. Doe met ons mee. Geef geloof 
een stem.

Achterste rij vlnr:
Hans van Pijkeren, Fred Ruiten, Dirk van de Poppe, Wim Nugteren, Arjan Holsappel
Voorste rij vlnr:
Janneke Holsappel, Ellen de Jong, Coby Morcus Reinie Purmer, Mirjam Everaars



1. Betrouwbare overheid

Waar staat de ChristenUnie voor?
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal Een samenleving 
die niet het werk is van de overheid maar van mensen en maatschap-
pelijke verbanden samen. De gemeente heeft een bescheiden rol en 
heeft vooral de taak de kracht in de samenleving te versterken en staat 
daarom naast mensen.

Vertrouwen
Het vertrouwen in de politiek en de overheid staat onder druk. De 
ChristenUnie ziet dat en neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat 
goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen 
voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving 
die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook 
verantwoordelijkheid neemt.

De ChristenUnie wil herstel van vertrouwen door:
 Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Langedijk;
 In te zetten op goede relaties met Langedijkers en tussen de  
 gemeente en Langedijkers;
 Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te
 komen;
 Er voor zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de  
 openbaarheid plaats vinden;
 De nieuwe gemeenteraad te overtuigen om een Raads-
 programma te schrijven wat dient als leidraad voor het College- 
 programma;
 Het onderwerp integriteit blijvend de aandacht te geven door  
 raad en college elke twee jaar een training over integriteit te  
 laten volgen, zodat dilemma’s regelmatig besproken worden.

De gemeente, dat zijn wij samen
De ChristenUnie wil dat Langedijkers zoveel mogelijk zelf verantwoor-
delijkheid nemen voor het eigen handelen en, samen met anderen en 
de overheid, de zorg voor de samenleving oppakken. De gemeenteraad 
is hierbij de hoeder van het algemeen belang. Daarnaast blijft de ge-
meenteraad eindverantwoordelijke voor het uit te voeren beleid.
De gemeente moet op haar beurt wel openstaan voor initiatieven van 



Langedijkers, instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het alge-
meen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die mee-
denkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De ChristenUnie 
stimuleert dat Langedijkers zichzelf organiseren in bijvoorbeeld coö-
peraties en daarmee verantwoordelijkheid nemen op het gebied van 
duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoor-
delijkheid van Langedijkers vraagt om minder regels van de gemeente, 
om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom een raad en 
college die durven loslaten.

De ChristenUnie wil inzetten op een juiste balans tussen de rol van de 
Langedijkers en gemeenteraad.  Enerzijds de Langedijker ruimte geven 
voor meedenken, anderzijds de raad de ruimte geven waarvoor ze 
gekozen is. Dat kan door:
 In te zetten op meedenken van Langedijkers, dorpsplatforms,  
 verenigingen en andere instanties voorafgaand aan
 beleidsvorming;
 Burgerinitiatieven en participatie ruimhartig verwelkomen;
 Heldere spelregels op te stellen voor burgerinitiatieven en
 participatie;
 Te experimenteren met inwonerspeilingen en met nieuwe   
 vormen van vertegenwoordiging van Langedijkers, aanvullend  
 op het mandaat wat de gemeenteraad bij de verkiezingen ge 
 kregen heeft van de kiezers;
 Geen gebruik te maken van referenda, omdat deze niet bindend  
 zijn, daardoor verwarrend werken en daarom snel tot ontevre- 
 denheid leiden.

Dorpskernen zijn de basis van onze gemeente
De ChristenUnie is van mening dat de dorpskernen de basis vormen 
van onze gemeente. Helaas moeten we constateren dat de animo voor 
de Dorpsplatformen afneemt. Dat komt in onze ogen doordat de leden 
van de Dorpsplatformen te weinig mandaat van de gemeente krijgen 
om te kunnen handelen.
De ChristenUnie is van mening dat de gemeente de mogelijkheden om 
Langedijkers te betrekken bij zaken die hen raken beter moet
benutten. Dat kan door:
 Het concept Dorpswensenbus van de ChristenUnie Langedijk  
 nader uit te werken tot een werkbaar instrument
 (o.a. door de dorpskernen een eigen verantwoordelijkheid te  



 geven ondersteund door budgetten);
 Het concept Kennisbank Langedijk nader uit te werken tot   
 werkbaar instrument (doel: voor het ontwikkelen van beleid  
 gebruik maken van de specialistische kennis van Langedijkers in  
 plaats van het inhuren van dure bureaus);
 Gebruik te maken van de Dorpsplatforms en de leden daarvan  
 te laten functioneren als dorpsambassadeurs: zij kennen de  
 kernen goed en moeten makkelijk contact kunnen krijgen met  
 ambtenaren, wethouders en raadsleden;
 Het maken van heldere proces afspraken over
 burgerparticipatie;
 Bij communicatie met Langedijkers gebruik te maken van
 eenvoudig Nederlands;

Gemeentelijke samenwerking
De gemeenteraad van Langedijk heeft gekozen voor een ambtelijke 
fusie met één of meerdere gemeenten uit de regio. Onze voorkeur gaat 
uit naar een ambtelijke fusie met Heerhugowaard. Een bestuurlijke 
fusie is, wat ons betreft, voor de toekomst niet uitgesloten. Wat wij 
belangrijk vinden is dat de eigenheid en identiteit van onze gemeente 
gegarandeerd wordt (herkenbare structuren zoals we die terugvinden 
in de dorpskernen, water en groen en wegen: onze onderscheidende 
identiteit). Datzelfde herkennen wij ook binnen de gemeente Heerhug-
owaard (denk aan Heerhugowaard-Noord en Centrumgebied). Voorde-
len van een ambtelijk fusie zijn:
 Een sterke positie in de regio;
 Een betere bestuurskracht;
 Beter het hoofd kunnen bieden aan het invoeren van
 ingewikkelde wetgeving;
 Een kwalitatief beter ambtelijk apparaat.

Financiën
Het financiële huishuidboekje is de laatste tijd een zorg geweest voor 
onze gemeente. Dat zal ook zo blijven is onze verwachting. Het taken-
pakket van de gemeente is de laatste jaren uitgebreid en daarmee ook 
de financiële risico’s. Dat vraagt om efficiënt inzetten van financiële 
middelen op sociaal gebied, openbare ruimte en veiligheid.
Begroting en jaarrekening horen voor iedereen begrijpelijk en helder te 
zijn. Zo kunnen Langedijkers zien en begrijpen hoe de financiële huis-
houding van de gemeente eruit ziet.



Er zijn meer wensen dan er geld beschikbaar is. Politieke keuzes zullen 
daarom gemaakt moeten worden. Langedijkers moeten betrokken wor-
den bij het maken van die keuzes en het opstellen van de begroting.

De ChristenUnie wil dat:
 Er een experiment plaats vindt met het maken van een
 burgerbegroting waarbij het budgetrecht van de gemeenteraad  
 overeind blijft;
 De lokale lastendruk in principe niet meer stijgt dan de inflatie 
 correctie;
 Leges kostendekkend worden gemaakt;
 Er duurzaam en efficiënt wordt ingekocht;
 De gemeente kritisch is op het inhuren van derden, het ver  
 strekken van subsidies en het bekostigen van prestigieuze
 (aanzienlijke) projecten, zoals Langedijk Ontwikkelt met Water.

Privacy
Van onze gemeente wordt verwacht dat zij correct omgaat met de 
privacy van onze burgers. In ons land is de bescherming van de privacy 
vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 
mei 2018 geldt in alle EU-lidstaten één privacywet: Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG). Deze wet legt de gemeente de ver-
plichting op om aantoonbaar alles op orde te hebben voor wat betreft 
de bescherming van de persoonsgegevens.

De gemeente Langedijk zorgt dat:
 Iedere medewerker die met gevoelige persoonsgegevens werkt  
 een privacy-training volgt of heeft gevolgd;
 Medewerkers in het Sociaal Domein werkinstructies ontvangen  
 om op zorgvuldige wijze om te gaan met persoonsgegevens en  
 de waarborg van de privacy uit te voeren;
 Het privacy-bewustzijn van medewerkers wordt vergroot;
 De ICT met betrekking tot beveiliging en beveiligingsupdates op  
 orde is.



2. Gezin, jeugd en onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Het gezin moet de veilige 
haven zijn voor kinderen. In het gezin kunnen zij  voorbereid worden 
op het leven in de maatschappij. Ouders zijn verantwoordelijk voor
hun kinderen en zij kunnen op die verantwoordelijkheid worden
aangesproken.
Echtscheidingen hebben een grote impact op de kinderen. Inzet op 
ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig. Hierdoor 
worden kinderen in hun kwetsbare positie beschermd.
Onderwijs en kinderopvang hoort in de kernen beschikbaar te blijven. 
Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de 
eigen waarden en identiteit. Met elkaar moeten we zorgen voor een 
samenhangende onderwijs-, ondersteunings-, en hulpstructuur voor 
jongeren, waaronder passend onderwijs. Passend onderwijs, preven-
tie, vroegsignalering en jeugdhulp moeten goed op elkaar afgestemd 
worden.

De ChristenUnie wil dat:
 De gemeente met professionals uit het veld preventief (v)echt 
 scheidingsbeleid ontwikkelt. Gericht op het laagdrempelig en  
 vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Langedijk,  
 maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding
 onvermijdelijk is;
 Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning  
 laagdrempelig beschikbaar zijn;
 Multi-probleemgezinnen een integrale aanpak krijgen waarin  
 betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en   
 waarbij de aanpak van ‘één gezin, één plan, één coördinator’  
 belangrijk is;
 Ouders de ruimte krijgen om te kiezen voor opvang en onder 
 wijs voor hun kinderen die aansluit bij de eigen waarden en  
 identiteit;
 Inkoop van jeugdhulp niet alleen gebeurt op prijs, maar vooral  
 op kwaliteit en aansluiting bij identiteit;
 Ouders actief gewezen worden op de mogelijkheid om via een  
 PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen  



 kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht;
 De gemeente ondersteuning, zorg en begeleiding biedt aan  
 tienermoeders;
 Er voorlichting komt over digiveiligheid op scholen en aan  
 ouders. Kinderen moet geleerd worden om bewust en veilig te  
 kunnen omgaan met internet en sociale media;
 De gemeente in samenwerking met de zorgpartners zorgt voor  
 continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugd 
 zorg 18 jaar worden;
 Er ruim aandacht is voor aanpak van kindermishandeling en de  
 daaruit voortkomende begeleiding;
 De gemeente zich binnen de arbeidsmarktregio inzet op een  
 goede aansluiting van het (passend) onderwijs, overheid en het  
 bedrijfsleven in Langedijk;
 Kwetsbare Langedijker jongeren die Speciaal onderwijs volgen  
 de juiste begeleiding krijgen naar een waardevolle plek in onze  
 samenleving;
 Er vanuit het wijkteam in samenwerking met het onderwijs
 extra begeleiding komt voor overbelaste jongeren die door een  
 complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.



3. Zorg

Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naas-
tenliefde. Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat 
bijna iedereen deel uit maakt van één of meerdere netwerken van 
mensen, zoals gezinnen, schoolklassen, sportclubs, vriendengroepen, 
de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er 
sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die 
niet mee kunnen komen.
We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen 
gehad waardoor inwoners veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk 
zijn geworden voor het regelen van ondersteuning. Dit heeft geleid tot 
teleurstelling en zorgen. Er zijn ook mensen tussen de wal en het schip 
beland. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving. 
Het is belangrijk dat mensen, als het kan, helpen en voor elkaar zor-
gen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning 
en hulp aan mensen die het op eigen kracht niet redden.

Volksgezondheid en zorg voor kwetsbare inwoners
Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in 
de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verant-
woordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. 
Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) 
gezond blijven. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving 
opgroeien.
De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georga-
niseerd. Zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht. 
Door oog te hebben voor elkaar creëren we een Langedijker samenle-
ving waar ieder tot zijn of haar recht komt. Kerken, verenigingen, or-
ganisaties en individuele personen, zoals mantelzorgers en vrijwilligers, 
hebben daarin een taak.
Ouderen nemen in onze samenleving een belangrijke plaats in. Zij 
kunnen met kennis en ervaring iets betekenen voor onze samenleving. 
Maar ouderen krijgen ook te maken met beperkingen.
Een andere groep mensen waar we oog voor moeten hebben zijn de 
statushouders die een plek moeten krijgen in onze gemeente.
Het gehandicapten verdrag van de Verenigde Naties is mede door in-
spanning van de ChristenUnie geaccepteerd in Langedijk. Helaas is de 



invoering van de inclusie-agenda (plan om te zorgen dat voor iedereen 
alles in de openbare ruimte en gebouwen toegankelijk en bereikbaar 
is) nog niet gerealiseerd. Al deze groepen vragen onze aandacht.

De ChristenUnie wil dat:
 Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de
 gemeente een gesprek gevoerd wordt met de aanvrager, samen  
 met andere gezinsleden, mantelzorgers en een onafhankelijke  
 cliëntondersteuner;
 De aanvrager actief wordt ondersteund bij het formuleren van  
 de hulpvraag en het kiezen van de juiste oplossingen;
 De gemeente zorgt voor een onafhankelijke ombudsfunctie die  
 kan bemiddelen tussen gemeente en cliënten indien dit
 noodzakelijk blijkt;
 Bij het bepalen van de zorghulp uitdrukkelijk gekeken wordt  
 naar wat het netwerk (mantelzorgers en vrijwilligers) wel en  
 niet aan kan bij het ondersteunen en helpen van een
 hulpvrager;
 Er integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking  
 voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid etc.;
 PGB-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid  
 kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid om iden 
 titeitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als  
 deze niet gecontracteerd is;
 Dat er structureel overleg is tussen kerken(diaconieën) en de  
 gemeente om kerken een volwaardige plaats te geven in de  
 sociale structuur van de gemeente Langedijk;
 De gemeente in overleg met het onderwijs, bibliotheek en het  
 wijkteam werkt aan de aanpak van laaggeletterdheid.
 Voor personen met verward gedrag wil de ChristenUnie dat:
 Samen met de GGZ in regionaal verband afspraken gemaakt  
 worden hoe mensen met verward gedrag in hun eigen
 situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken  
 kunnen worden en hoe kan worden voorkomen dat mensen  
 afhankelijk worden van de GGZ;
 De Gemeente op regionaal niveau investeert in beschermd   
 wonen en in de zorg voor mensen met GGZ problematiek die  
 thuis wonen: 24 per dag gedurende de hele week ambulante  
 psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-out
 voorzieningen voor kortdurende opname.



 Voor mantelzorgers en vrijwilligers wil de ChristenUnie dat:
 De gemeente een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning  
 ontwikkelt, waaronder respijtvoorziening;
 Vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kun 
 nen verkrijgen;
 Gemeente een visie ontwikkelt op informele zorg en de manier  
 waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg;
 Voor Langedijkers met een beperking alles in Langedijk
 toegankelijk wordt(inclusie-agenda).

Voor ouderen wil de ChristenUnie dat:
 Woningbezitters voorlichting krijgen over het
 levensloopbestendig maken van hun woningen;
 Er afspraken komen met woningcorporaties om woningen 
 geschikt te maken voor bewoners die zware zorg behoeven;
 Er ruimte moet zijn voor alternatieve woonvormen voor ouderen,  
 zoals meergeneratiewoningen en groepswonen voor ouderen;
 Sport en bewegen een speerpunt wordt in het gemeentelijk  
 sportbeleid;
 Senioren ouder dan 75 jaar standaard een bezoek krijgen van 
 uit WonenPlusWelzijn Langedijk om (verborgen) problemen als  
 eenzaamheidsproblematiek op te sporen.
 Sport en bewegen voor ouderen een speerpunt is in het
 gemeentelijk sportbeleid;
 Langedijk werkt aan een gemeente die dementievriendelijk  
 is(er voor zorgen dat inwoners met dementie hun leven kunnen  
 blijven leiden zoals ze dat al gewend waren en geaccepteerd  
 worden door hun omgeving);
 De website van de gemeente ‘ouderenproof’ is. Per wijk is er  
 een sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is;
 Er in samenwerking met de bibliotheek een cursus aangeboden  
 wordt om ouderen zo nodig meer digitaal vaardig te maken.

Voor vluchtelingen wil de ChristenUnie dat:
 De gemeente de verantwoordelijkheid neemt voor het verspreid  
 over de wijken, huisvesten van statushouders. Indien nodig  
 worden er extra (tijdelijke woningen of alternatieve woon-
 vormen gerealiseerd;
 De gemeente het bedrijfsleven inschakelt en hen uitdaagt om  
 statushouders in dienst te nemen.



4. Veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?
U wilt veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De over-
heid heeft de plicht om de veiligheid van de Langedijkers op het gebeid 
van wonen, verkeer en veiligheid te bewaken en te bevorderen. De Chris-
tenUnie wil dat de gemeente Langedijk daar oog voor heeft.

Een veilige samenleving
Een veilige samenleving in Langedijk realiseren we met elkaar. Langedij-
kers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de vei-
ligheid op straat, in de wijk en thuis. Bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van Burgernet of WhatsApp-groepen in de wijk.
De ChristenUnie hecht grote waarde aan de rol van de wijkagent. Zij/hij 
is een belangrijke contactpersoon in de buurt.
De gemeente Langedijk moet oog hebben voor de gevaarlijke situaties in 
het verkeer.  De gemeente hoort adequaat te reageren op klachten van 
bewoners over het verkeer.

Gelet op de veiligheid van onze inwoners wil de ChristenUnie dat:
 Er extra ingezet wordt op de beschikbaarheid (meer
 wijkagenten) en zichtbaarheid van wijkagenten;
 Langedijkers betrokken worden bij het jaarlijks actualiseren van  
 het veiligheidsplan;
 De kosten van vandalisme verhaald wordt op de daders;
 Er beleid gemaakt wordt voor het realiseren van buurtpreventie;
 Veiligheid van voetgangers en fietsers prioriteit heeft in het ver- 
 keersbeleid, zoals gericht beleid op voorlichting over gebruik van  
 elektrische fietsen en telefoongebruik;
 De evaluatie van het Verkeers- en Vervoersplan in 2018 wordt  
 afgerond;
 De gemeente adequaat aantoonbare verkeersonveilige situaties  
 oplost in overleg met omwonenden en de deelnemers van het  
 Verkeersoverleg (bijvoorbeeld fietsverkeer op rotondes,
 verkeersituatie De Koog);

Drugs, drank en Horeca
De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt in 
samenwerking met ouders, scholen, verslavingszorg, GGD, politie,



kerken, sportverenigingen en andere betrokkenen. Overlast in verband 
met dankmisbruik moet adequaat worden aangepakt. De Langedijker 
Horeca ligt midden in de woonomgeving. Omwonenden mogen geen last 
hebben van de gevolgen van drankgebruik en drankmisbruik.
Gebruik van drugs is een gevaar voor de gezondheid. De onderwereld 
probeert te infiltreren in diverse lagen van de maatschappij om zo grip 
te krijgen op het produceren en verhandelen van drugs. In onze regio en 
Langedijk is dit ook het geval. Ook hiertegen moet de gemeente optre-
den.

De ChristenUnie wil dat:
 De sluitingstijden van de Horeca worden geëvalueerd met de  
 Horeca, politie en omwonenden;
 Het terrassenbeleid wordt geëvalueerd met omwonenden;
 Er adequaat wordt gehandhaafd op overlast rondom Horeca-
 gelegenheden. Desnoods worden Horecagelegenheden gesloten;
 Het beleid tegen drugsgebruik en drankmisbruik hoge prioriteit  
 krijgt en dat dit breed maatschappelijk aangepakt moet worden  
 (overheid, politie, GGD, GGZ, Verslavingszorg, onderwijs,
 ouders en jeugd etc.);
 De gemeente komt, in samenwerking met de regio, met een  
 plan van aanpak om infiltratie van de onderwereld in de boven 
 wereld te bestrijden. Hiermee wordt de strijd tegen de
 grootschalige georganiseerde criminaliteit opgepakt.

Prostitutie
Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met sek-
sualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere 
sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone 
schijn.
Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het 
thuiswerken of via internet diensten aanbieden, neemt de onzichtbaar-
heid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook het risico op illegali-
teit, uitbuiting en mensenhandel. Het fenomeen van prostitutie gaat niet 
aan Langedijk voorbij.

De ChristenUnie wil dat:
 Langedijk beleid maakt rondom het onderwerp prostitutie en  
 mensenhandel en dat er afspraken worden gemaakt op het ge 
 bied van preventie, opsporing, zorg en samenwerking.



5. Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij hebben de taak zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervui-
ling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbron-
nen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en 
gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige 
energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een 
schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgen-
de generaties: een gezonde lucht, een beter klimaat en een sterkere 
economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.
Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan ma-
ken voor schone energie.
Wij moeten geen tijd meer verliezen met het afscheid nemen van 
gebruik van gas. Onze gemeente moet adequaat inspelen op het ver-
dwijnen van het gebruik van gas. Regionale afstemming hierbij is van 
belang. De rol van bewoners, corporaties en waterschap is daarin be-
langrijk. Wateroverlast is een toenemend probleem. Burgers, overheid 
en waterschap hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het 
gebeid van het ontwikkelen van toekomstig waterbeheer. Op het ge-
bied van afvalinzameling heeft de gemeente al goede stappen gedaan. 
In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. 
Langedijkers spelen een belangrijke rol bij het scheiden van afval. 
Echter zij mogen niet gefrustreerd worden door stank- en ongedierte 
overlast van rolcontainers. Goede voorlichting en begeleiding is nood-
zakelijk en zonodig wordt de ophaalfrequentie aangepast.

De ChristenUnie wil dat:
 Langedijk duurzaamheid integraal aanpakt: het onderwerp   
 wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is meegenomen;
 CO-2 reductie integraal in het Verkeers- en Vervoersplan wordt  
 opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven  
 voor de auto, het stimuleren van het gebruik van Openbaar  
 Vervoer en fietsverkeer;
 De gemeente samen met de regio en de Provincie een strategie  
 ontwikkelt om de energietransitie vorm te geven;
 Langedijk particuliere initiatieven en initiatieven uit het bedrijf 
 sleven(zoals coöperaties) op het gebied van de klimaatopgave  
 en ideeën rondom energie, duurzaamheid en milieu stimuleert;



 De gemeente ervoor zorgt dat de eigen behoefte aan energie  
 duurzaam, binnen de landsgrenzen opgewekt wordt;
 Het gemeentelijk inkoopbeleid in de komende raadsperiode
 volledig duurzaam en eerlijk wordt: 100% schone energie uit  
 Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke  
 handel;
 Led-verlichting de norm is bij openbare straatverlichting;
 Langedijk een zuiniger en schoner eigen wagenpark realiseert;
 Langedijk beleid ontwikkelt om versneld onafhankelijk te zijn  
 van aardgas, tenminste voor 2040;
 Met woningbouwcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale  
 huurwoningen in2030 energieneutraal (nul-op-de meter) zijn;
 Het tegengaan van zwerfafval prioriteit heeft;
 De gemeente ook scholen en maatschappelijke organisaties  
 stimuleert om afval te scheiden en hen hierin zoveel mogelijk te  
 faciliteren;
 Hergebruik via Kringloopwinkels en het afvalbrengstation wordt  
 gepromoot;
 Er de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan komt dat  
 samen met het waterschap, de corporaties, ondernemers en  
 burgers is ontwikkeld;
 Inwoners een belangrijke rol hebben als het gaat om waterber 
 ging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bij 
 voorbeeld door een publiekscampagne;
 Dat aparte afvoer van regenwater in Langedijk de komende  
 raadsperiode wordt ingevoerd;
 Langedijk blijft inzetten op het realiseren van de Millennium- 
 doelen (o.a. uitbannen van honger en armoede, werk voor  
 iedereen, bescherming van en een duurzaam milieu, uitbannen  
 van ziekten, etc.);
 De gemeente aan meerdere doelstellingen tegelijk werkt:
 waterberging, verkoeling, biodiversiteit, zonnepanelen, groene  
 daken etc.
 Duurzaam hout uit duurzaam beheerd tropisch bos gebruikt  
 wordt voor het realiseren van bruggen in Langedijk



6. Werk en Inkomen

Waar staat de ChristenUnie voor?
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar we onze 
talenten kunnen ontwikkelen, werk bevordert ons welbevinden. We 
leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is 
armoede en lukt het niet iedereen om het hoofd boven water te hou-
den. De ChristenUnie vindt dat niemand in Langedijk aan zijn of haar 
lot mag worden overgelaten.
Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale 
zekerheid maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waar-
binnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken.

Werk
De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (be-
roeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen 
het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange 
termijn.
Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook 
zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou via 
betaald werk of vrijwilligerswerk is.
De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer 
zijn dan alleen hun verdienvermogen.
Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenle-
ving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. 
Met de Participatiewet is de rol van het SW (sociale werkplaats) bedrijf 
veranderd. Dit vraagt om een zorgvuldig proces waarbij de expertise 
niet verloren mag gaan. Tegelijk zijn gemeenten verplicht beschut werk 
te bieden. De ChristenUnie is voor een coöperatieve samenwerking 
tussen de sociale werkplaats en werkgevers.
Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij 
snel aan de slag kunnen. Ook hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan 
vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, 
een leerwerktraject te doen of stage te lopen.

De ChristenUnie wil dat:
 De gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven, verant 
 woordelijkheid neemt voor voldoende participatiebanen en   
 samen met hen zoekt naar kwalitatief goede en voldoende be 



 schutte werkplekken;
 Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re) 
 integratie-trajecten (leerwerktrajecten) bieden beloond worden;
 De gemeente stopt met de focus op alleen het
 verdienvermogen van mensen tot de arbeidsmarkt;
 De gemeente zich extra inzet om mensen met psychische
 klachten aan het (vrijwilligers)werk te krijgen;
 Er maximale ruimte komt voor alternatieve re-integratie-
 trajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelvrije
 procedures en door het mogelijk maken van een eigen bedrijfje  
 of onderneming te starten met behoud van uitkering.

Armoede en preventie
Ook in Langedijk is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 
400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60% van deze arme 
kinderen, werkende ouders heeft.
De ChristenUnie wil armoede bestrijden.
Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en 
levert veel stress op. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan gene-
zen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. 
Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze 
cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie 
over gaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken.

De ChristenUnie wil dat:
 Er doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en  
 budgetbeheer aangeboden moet worden;
 De gemeente met woningcorporaties en energieleveranciers  
 afspreekt dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en  
 er pas tot (dreigen met) afsluiting wordt overgegaan nadat  
 eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met
 kinderen. De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag  
 als schuldeiser;
 De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare
 groepen zo laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt;
 Onder ander scholen en sportverenigingen gevraagd wordt alert  
 te zijn op signalen  van armoede bij kinderen en deze te melden  
 bij het wijkteam met inachtneming van de privacy van personen;
 De gemeente bij regelingen voor minima rekening moet houden  
 met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.



Schulden
Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en 
samenleving de gevolgen van schulden zich in snel tempo opstapelen 
moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden.
De aanpak van schulden heeft dus haast. Wachttijden moeten zoveel 
mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten-
schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Vrijwilligersorga-
nisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen reke-
nen. Dat kan financieel, maar ook in praktische zin, in aansturing of 
in kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden 
zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het 
kostbare werk wat de Stichting Voedselhulp GHL in Langedijk doet. 
Ook zij mogen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschik-
baar stellen van hun locatie, vervoermiddel of subsidie.

De ChristenUnie wil dat:
 Iemand na aanmelding binnen twee weken bij de schuldhulp 
 verlening terecht moet kunnen;
 Wachttijden zoveel mogelijk worden benut. Bijvoorbeeld door  
 mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken  
 met partners als Schuldhulpmaatje, Maatschappelijk werk,   
 Voedselhulp GHL en de Diaconieën.
 De gemeente als regisseur concrete afspraken maakt met deze  
 partners om de hulp te stroomlijnen en daarin ondersteuning  
 aan te bieden;
 Dat het in sommige gevallen mogelijk moet zijn om schulden af  
 te lossen door maatschappelijke inzet;
 Uitgegaan wordt van het principe ‘Eén schuldenaar,
 één regisseur.



7. Kunst, cultuur, sport, en recreatie

Waar staat de ChristenUnie voor?
Kunst, cultuur, sport en recreatie dragen bij aan het welbevinden aan 
de inwoners van Langedijk. Het zijn elementen die de mogelijkheid bie-
den om je te kunnen ontspannen of je talenten te ontwikkelen, zowel 
individueel als in groepsverband. Het draagt bij aan de gemeenschaps-
zin en stimuleert de onderlinge betrokkenheid van de Langedijker sa-
menleving. Het bepaalt ook in grote mate de identiteit van Langedijk. 
Deze wordt namelijk gevormd door hoe Langedijkers kleur geven aan 
Langedijk.

De bibliotheek heeft een belangrijke functie op het gebied van onder-
steuning van de bevolking op het gebied van cultuur, taalontwikkeling, 
gebruik van media en integratie.

Sport draagt bij aan een goede gezondheid. Cultuur heeft een belang-
rijke rol bij waarde- en kennisoverdracht. Muzikale vorming draagt bij 
aan het ontwikkelen van talenten. Recreatie geeft de mogelijkheid om 
te kunnen ontspannen.

Vanwege dit grote belang zorgt de gemeente ervoor dat gebruik van 
kunst, cultuur, sport en recreatie voor iedere Langedijker haalbaar en 
betaalbaar is.

Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Aan de ene kant om te be-
heren, aan de andere kant om door te geven en leren. Scholen worden 
gestimuleerd om musea in onze omgeving te bezoeken.
De Binding heeft en ondergaat een gedeeltelijk verandering. Overheid, 
Jeugd- en Gezin, Onderwijs en Cultuur ontmoeten elkaar hier. De Chris-
tenUnie wil dat er een hechte samenwerking tot stand komt tussen de 
diverse gebruikers van De Binding ten gunste van het welzijn van onze 
inwoners.

De ChristenUnie wil dat:
 Evenementen veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed
 toegankelijk, maar ook komen er heldere (subsidie) afspraken  
 over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid;
 De gemeente samenwerking stimuleert tussen scholen en



 culturele voorzieningen;
 De gemeente zorgdraagt dat De Binding het kloppend hart van  
 Langedijk wordt waarin Overheid, Gezondheidszorg,
 Onderwijs en Cultuur samenkomen en effectief samenwerken.  
 Daarbij is een structurele financiering noodzakelijk om effectief  
 meerjarenbeleid te ontwikkelen;
 In het beleid van de gemeente ruim aandacht wordt geschon 
 ken aan voorlichting aan minima, zodat regelingen optimaal  
 benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken  
 (bijvoorbeeld via de Meedoenpas);
 De bibliotheek voldoende middelen ontvangt om haar onder- 
 steuning aan de bevolking op het gebied van cultuur, taalont 
 wikkeling, gebruik van media en integratie te ondersteunen;
 In overleg en afstemming met de Dorpsplatforms en wijk-
 bewoners onderzocht wordt of er naast kinderspeeltoestellen  
 ook publieke fitnessapparaten gerealiseerd kunnen worden;
 Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan  
 sportactiviteiten wordt ontmoedigd en gezonde voeding wordt  
 gestimuleerd. Een alcoholconvenant tussen de gemeente en  
 sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn;
 Elk kind in Langedijk aan het einde van de basisschool het   
 zwemdiploma ABC heeft.



8. Wonen en ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor?
Een goed betaalbaar huis in een prettige wijk , dat is voor ons allemaal 
belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet 
vanzelfsprekend. Er zijn lange wachttijden voor sociale huurwoningen, 
duur betaalde woningen staan onder water (de eigenaar kan het hoofd 
niet boven water houden om aan de financiële lasten te voldoen) en de 
behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot.. De 
ChristenUnie wil dat onze lokale overheid met toekomstgericht woning-
beleid de woningmarkt stimuleert. Zodat starters een steuntje in de rug 
krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor 
particuliere (nieuw)bouw.

De ChristenUnie wil dat de gemeente Langedijk woningcorporaties 
de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig 
te kunnen bouwen, maar vraagt daarbij wel duidelijk kaders via een 
gemeentelijke woonvisie. In deze woonvisie moet aandacht zijn voor 
ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.
Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. 
Zij spelen ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie zet in op 
toename van ‘sociale’ koop. Het is goed dat er steeds meer goedko-
pe koopwoningen komen.  Woningcorporaties hebben een blijvende 
taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en 
de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet 
alleen, maar vooral met de bewoners in Langedijk.

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeen-
te de ruimte, maar dat kan ook heel goed door de Langedijkers gedaan 
worden. Als de Langedijkers het zelf doen, wordt de kwaliteit van het 
groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt beter onderhouden en 
het versterkt de sociale samenhang.
Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en 
recreëren is. Maar daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar 
maken. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het hui-
dig omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Daarom komt er 
per 1 januari 2021 een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze 
wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor 
participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en 



zorgen voor een integrale én gebiedsgericht benadering. De overgang naar 
de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke 
domein aangaat maar ook het sociale en gezondheidsdomein.

De ChristenUnie wil dat:
 Het woonbeleid van onze gemeente gebaseerd is op de
 actuele vraag én de toekomstige ontwikkelingen. In de
 gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de
 lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maat  
 regelen beschreven. Naast de woningcorporaties krijgen ook   
 Dorpsplatforms, wijkraden en huurdersverenigingen een
 prominente rol bij het opstellen van de woonvisie;
 De gemeente door middel van een woonvisie met ambitieuze   
 duurzaamheidsdoelstellingen een integraal en duurzaam woon  
 beleid voert. Levensloopbestendige woningen zijn de norm;
 Woningen duurzaam gebouwd worden en de gemeente inzet   
 op verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-meter).   
 Met de woningcorporaties maakt de gemeente afspraken over   
 volledige verduurzaming van hun woningbestand;
 De gemeente zorgt voor voldoende woningen voor jongeren,   
 starters en ouderen. Dit wordt meegenomen in de opstelling   
 van de woonvisie;
 De gemeente aandacht besteed in de prestatiecontracten met   
 de woningcorporaties aan de beschikbaarheid van goede sociale   
 huurwoningen, de leefbaarheid van de wijken en de sociale   
 koopsector;
 Er optimaal voorbereid wordt op de nieuwe Omgevingswet. De   
 gemeente anticipeert op de invoering van de nieuwe
 Omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en   
 te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden;
 De gemeente deelgebieden aanwijst waar ervaring opgedaan   
 wordt met het werken onder de nieuwe Omgevingswet. Bij de   
 voorbereidingen op de Omgevingswet werkt de gemeente nauw   
 samen met de Provincie en de Waterschappen;
 De gemeente ruimte geeft aan Langedijkers om hun wijk of   
 straat in eigen beheer te onderhouden;
 Bij inrichting van de openbare ruimte rekening gehouden wordt   
 met (historische) landschappelijke elementen;
 De natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door
 aanleg en onderhoud van goede wandel- en fiets- en beleefpaden.



9. Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?
Mobiliteit brengt de mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke 
economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het 
verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, 
de opkomst van de elektrische vervoersmiddelen (auto en fiets) en 
het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. De mobiliteit mag 
steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leef-
omgeving en de leefbaarheid. Om die reden is de ChristenUnie voor-
stander van het weren van vervuilende auto’s (en scooters) op wegen 
die al een hoge luchtvervuiling hebben.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van over-
bodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en 
het beter met elkaar verbinden  van de verschillende vervoersoorten 
(auto, openbaar vervoer, fiets spoor etc.). De lokale overheid heeft 
de verantwoordelijkheid  (samen met de Provincie en het Rijk) om te 
zorgen voor een kwalitatief hoog niveau.

De ChristenUnie wil dat:
 Er in Langedijk een fietsagenda wordt ontwikkeld vanwege het 
 toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer.
 Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren, 
  fiets delen en elektrisch fietsen;
 Voor ouderen en andere Langedijkers die minder mobiel zijn  
 de looproutes naar de dorpskernen, belangrijke ontmoetings 
 plekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk worden aange 
 past naar hun behoeften;
 OV-bereikbaarheid van al onze kernen moet blijven. Samen met  
 de Provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen  
 moet de gemeente werken aan een dekkende bereikbaarheid.  
 Langedijkers worden betrokken bij de te maken keuzes met  
 betrekking tot openbaar vervoer;
 Er combinaties gezocht worden met het doelgroepenvervoer.  
 (regiotaxi, scholierenvervoer en Wmo–vervoer);
 Er voldoende laadpunten komen voor elektrische auto’s;
 Vrachtwagens worden geweerd uit de kernen;
 Snel en langzaam verkeer zoveel mogelijk van elkaar worden  



 gescheiden. Hetzelfde geldt voor landbouwverkeer en
 fietsverkeer;
 Langedijk in haar verkeersbeleid prioriteit geeft aan kwetsbare  
 verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers en minder  
 validen;
 Een verdiepte aanleg van de N504 bij de kruising
 Voorburggracht en de Dorpsstraat een optie is die besproken  
 moet worden met de Provincie.



10. Economie

Waar staat de ChristenUnie voor?
Het bedrijfsleven in Langedijk en in onze regio is een belangrijke pijler 
voor onze economie en werkgelegenheid. De gemeente heeft een 
belangrijke taak om de economie faciliterend en voorwaardenschep-
pend te stimuleren. Dit kan alleen door structureel goed overleg met 
het bedrijfsleven. In dergelijk overleg worden er afspraken gemaakt 
over infrastructuur, invulling van bedrijfsterreinen, stimuleren van 
werkgelegenheid en regionale samenwerking. Uitgangspunt bij het 
stimuleren van de economie is dat de economie niet alleen draait om 
groei en consumeren, maar ook om kwaliteit van leven. Iedereen moet 
een kans krijgen op de arbeidsmarkt en werken en vrije tijd behoren in 
balans te zijn.

ZZP-ers zijn een groep die de nodige aandacht verdienen, omdat zij 
het financieel moeilijk hebben. Wat de ChristenUnie betreft moet de 
gemeente gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om hen 
zonodig te ondersteunen.

De recreatieve sector in Langedijk neemt in belang toe. Dat mag ech-
ter niet inhouden dat met het project Langedijk Ontwikkelt met Water 
massatoerisme wordt binnen gehaald. Er moet een juiste balans zijn 
van gebruik van de Langedijker natuurgebieden. Cultuur en milieu mo-
gen daarbij geen schade oplopen.

De ChristenUnie is geen voorstander van de koopzondag. Een collec-
tieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke 
levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. Kleine 
zelfstandige ondernemers hebben het extra zwaar door de koopzon-
dagen. Zij mogen niet gedwongen worden om op zondag hun winkel 
geopend te hebben.

De agrarische sector is een bepalend gezicht in Langedijk. Het is een 
sector die bestaat uit hard werkende mensen. De ChristenUnie wil 
ruimte bieden aan de agrariërs om zich te kunnen ontwikkelen, maar 
wel inzetten op duurzame en innovatieve veehouderij en land- en tuin-
bouw.



De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van ons landschap, de 
plattelandscultuur en voor behoud van het milieu en biodiversiteit. De 
landbouw is op veel plaatsen in Langedijk essentieel drager van het 
buitengebied.

De ChristenUnie wil dat:
 Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame
 werkgelegenheid;
 Er structureel veelvoudig overleg plaats vindt tussen de
 gemeente, BKL, AOL en LTO. Samen met hen wordt er een  
 vastomlijnd werkplan opgesteld voor de komende vier jaar over  
 onderwerpen, zoals duurzaamheid, infrastructuur, werkgelegen- 
 heid en regionale samenwerking;
 Er uitbreiding plaatsvindt van het aantal uren van de
 Bedrijfscontactfunctionaris;
 Voor ondernemers één digitaal loket wordt geopend waar men  
 met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het
 provinciale loket;
 ZZP-ers, waar nodig, praktische ondersteuning en begeleiding  
 krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door te bevorderen dat er goed en  
 snel internet voor de geheel gemeente beschikbaar is, één
 gemeenschappelijk aanspreekpunt voor ondernemers en door   
 flexplekken in het gemeentehuis of De Binding open te stellen  
 voor start-up;
 De gemeente bij inrichting of renovatie van de openbare
 ruimte  ervoor zorgt dat ondernemers nauw worden betrokken  
 bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en overlast te  
 beperken;
 De gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert door  
 facturen van ondernemers binnen 30 dagen te betalen;
 De gemeente meerjarenbeleid opstelt met de Stichting
 Toeristische Promotie Langedijk voor het stimuleren van
 recreatie en toerisme;
 Het project Langedijk Ontwikkelt met Water voorzien wordt van  
 een financiële paragraaf en dat per onderdeel besloten wordt  
 of deze uitgevoerd wordt. Voordat één van de plannen in het  
 project tot uitvoering wordt gebracht, wordt eerst inspraak
 gevraagd van de omwonenden;
 De gemeente camperplaatsen gaat realiseren;
 



 Er geen verplichte zondagsopenstelling voor winkels komt;
 De huidige regeling van koopzondagen wordt geëvalueerd met  
 alle winkeliers in Langedijk. Indien onderzoek uitwijst dat de
 regeling terug gedraaid kan worden draagt de gemeente hier  
 zorg voor;
 Bij de opstelling van de visie op het buiten gebied wordt ingezet  
 op een toekomstbestendige agrarische sector;
 Landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de
 agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch  
 gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven  
 ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren,   
 zoals landschapsonderhoud, toerisme etc.
 Landbouwbedrijven de ruimte krijgen voor een moderne
 bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor
 zover deze een bijdrage leveren aan duurzaamheid,
 dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
 Dat de gemeente beleid ontwikkelt op het gebied van
 dierenwelzijn.



Conclusie

Met dit verkiezingsprogramma geven wij onze ambities weer voor de 
komende raadsperiode. Wij stellen hoge doelen. Ons uitgangspunt is 
dat er sprake moet zijn van een overheid die ruimte geeft aan haar 
burgers om mee te participeren in het maken en uitvoeren van beleid. 
Langedijk is van ons samen. Samen kunnen we werken aan een goede 
toekomst voor Langedijk. Dat is waardevol voor ons allemaal. Om dit te 
realiseren hebben wij uw stem nodig.

Stem daarom op 21 maart op de ChristenUnie.

1. Wim Nugteren
2. Ellen de Jong
3. Fred Ruiten
4. Coby Morcus
5. Frank Schoon
6. Rijnie Purmer
7. Dirk van de Poppe
8. Mirjam Everaars
9. Arend Jan Kamp
10. Janneke Holsappel
11. Peter Schoon
12. Hans van Pijkeren
13. Arjan Holsappel
14. Sander Schoon
15. Erica van As

Meer weten?
Zie ons verkiezingsprogramma op
www.christenunielangedijk.nl

of neem contact op met:
Wim Nugteren
De Wup 3 1721 EA Broek op Langedijk
0226-320554 / wnugteren79@gmail.com


