Halderberge
De speerpunten
1.

Iedereen doet ertoe! Samenleven doe je met elkaar. Het CDA wil graag dat
iedereen aan de Halderbergse samenleving meedoet. Voor diegene, die om
welke reden dan ook daaraan niet kan deelnemen, hebben wij altijd oog en
een luisterend oor om ook hen erbij te betrekken. Het CDA zoekt de
verbinding en wil tegenwicht geven aan de verwijdering, die tegenwoordig
tussen groepen mensen plaatsvindt. Samenleven doe je met elkaar,
nooit alleen!

2.

Respectvol en integer met elkaar omgaan. Burgers moeten door de
gemeente klantvriendelijk worden behandeld en moeten kunnen vertrouwen
op een betrouwbare overheid. Op hun beurt dienen burgers ook zelf
respectvol gedrag te tonen. Scholen moeten in projectvorm daaraan
bijdragen.

3.

Halderberge aantrekkelijk houden voor jong en oud. Voor jongeren: goede
kinderopvang, flexibele openingstijden in het gemeentehuis,
werkgelegenheid, startersleningen en bouwen van starterswoningen.
Voor de ouderen: voorwaarden scheppen, zodat zij langer thuis kunnen
blijven wonen (mantelzorgwoningen); aanpassen tot en bouwen van
seniorenwoningen.

4.

Ondernemers De middenstand en agrarische sector hebben het moeilijk.
De concurrentiestrijd en regelgeving neemt toe. Het CDA zet in om de
regeldruk terug te dringen.

5.

Een schone, groene en veilige omgeving. Het CDA wil een groene, schone
en veilige omgeving, waar onkruid, troep en hondenpoep niet passen.
Daarom verruiming van onderhoud aan de openbare ruimte!
Verkeersveiligheid verdient meer aandacht.

6.

Ondersteuning aan hulpbehoevenden. Het CDA staat voor mensen, die het
op welke manier dan ook moeilijk hebben. Wij staan voor ondersteuning
van hulpbehoevenden en bieden hen indien nodig een schuldhulpverlening.

7.

Halderbergse cultuur geeft kleur en beleving. Kunst, muziek, toneel, film,
heemkunde en natuurlijk het religieus erfgoed van Halderberge zijn de
dragers van identiteit. Zij zijn verbinders in de samenleving. Cultuur is van
en voor iedereen!

Halderberge
8.

Halderberge aantrekkelijk maken voor toeristen. Halderberge wil graag een
toeristische gemeente zijn. Dan moeten we bereid zijn te investeren om
aantrekkelijk te zijn voor toeristen. Daarnaast zien wij kansen om die
aantrekkelijkheid te vergroten door de samenwerking te zoeken met o.a.
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9.

Zorg op maat voor onze inwoners. Maatwerk blijft belangrijk, waarbij wij
aan de zorgvrager maximale kwaliteit willen leveren tegen acceptabele
kosten.

10. Sport verbroedert en brengt mensen samen. Sport bevordert sociale
samenhang en draagt zowel bij aan individueel als aan teambelang.
Het CDA zet in op goed toegankelijke en laagdrempelige sportfaciliteiten.
Optimaal benutten van fondsen voor ouders, die op of onder het
bestaansminimum leven, hoort daarbij.
11. Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen alle steun. Vrijwilligers en
mantelzorgers zijn het cement van de samenleving. Zij zijn simpelweg
onmisbaar. Hun vele, belangeloze werk draagt bij aan het gelukkiger maken
van veel inwoners van Halderberge.

