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WONEN 
’t CDA wil dat ’t veur iederene fijn wonen is in Aalten. Wi-j investeert in 
passende en betaalbaore huusvesting veur jóng & old. 
In de kommende tien jaor zörgt ’t CDA veur duzend extra woningen in ónze 
gemeente, te beginnen met 250 huze veur starters.  

  
LAEFKLIMAAT 
’t CDA wil dat ’t goed laeven is in de gemeente Aalten en daorumme gao’w 
investeern in de laefbaorheid van ónze darpen en buurtschappen. 
Het CDA stimuleert initiatieven uut de samenlaeving, het Naoberfonds is 
één van de middelen um daorbi'j actief te ondersteunen. Wi`j zörgt veur 
behold en verstarking van ons cultureel erfgoed en landschappeleke 
weerden. Daorveur make wi'j herbestemming makkeleker en zetten een 
Kerkenfonds in. 

  
DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid is investeern in de toekomst, daorumme wil ’t CDA fors 
investeern in ‘n duurzame gemeente Aalten. 
Het CDA teunt ambitie met ‘t anjagen van de energietransitie, op een 
uut-ebalanceerde wieze en passend bi-j de gemeente Aalten, dus goed 
aoverdacht, mét draagvlak en kostenefficiënt. Wi-j gaot veur zónnepanelen 
óp bestaonde en toekomstege daken en niet in de weide. 

  
ZORG 
‘t CDA wil da’w goed veur mekare zörgt in de gemeente Aalten. Wi-j 
investeert in preventie en kwalitatief goeie zorg in de verschillende 
laevensfases en een veilege óntwikkeling van ónze jeugd. 
‘t CDA stimuleert een gezónde maniere van laeven bi-j jóng & old deur meer 
inwoners an ‘t bewaegen te kriegen, een realistisch alcoholbeleid en een 
serieuzen anpak van drugsproblematiek onder jóngeren. Ook is passende 
zörge en begeleiding óp maote essentieel. 

  
BEDRIEVIGHEID & TOERISME 
Ónze lokale óndernemmers bepaolt de kracht van ónze economie. Een 
krachtege economie is van groot belang veur de warkgelaegenheid. 
’t CDA bödt de agrarische sector een positief perspectief veur de toekomst met 
’n concreet vief-punten plan. Veur bedrieve wille wi-j een ideale 
vestegingsgemeente waezen en ’t makkeleker maken um uutbreidingsplannen 
te realiseern.  

ÓNZE VEURNAAMSTE THEMA’S 
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Aalten, 29 november 2021 
 
 
Beste inwoners van de gemeente Aalten, 
 
De gemeenteraodsverkiezingen van meert 2022 staot veur de deure. Inwoners van de 
gemeente Aalten kiest veur ‘n periode van vier jaor de leden van de gemeenteraod.  
‘t CDA Aalten-Dinxper bödt hierbi-j eur verkiezingsprogramma an met as titel: 
“Investeern in Mens & Toekomst”. Dit verkiezingsprogramma is op-ebouwd 
rondumme de vief veurnaamste thema’s: 

1. Wonen 
2. Laefklimaat 
3. Duurzaamheid 
4. Zorg 
5. Bedrievigheid & Toerisme. 

Rondumme dizze thema’s is völle te doen en ‘t CDA Aalten-Dinxper wil wieter met 
dizze thema’s deur gerichte investeringen, zowel in geld as in andacht. Dit 
verkiezingsprogramma is begónnen met de vief heufdthema’s met veur elk thema 
ónzen belangrieksten inzet. In de volgende paragrafen wördt een preciezere 
uutwarking egeven. 
 
Naost andacht veur jeugd, oldern en buurtschappen hecht ‘t CDA Aalten-
Dinxper völle weerde an ‘t stimuleern van burgerparticipatie in ‘t ópstellen van 
gemeentelek beleid en een tiedege en heldere communicatie deur de gemeente. 
 
Ook wille wi-j ‘n financieel gezónde gemeente blieven met een kostenefficiënte 
organisatie: gemeenteleke leges dient kostendekkend te waezen. Wi-j blieft kritisch 
óp de doelmaotegheid en besteding van gemeenteleke belastingen. Wi-j wilt dat de 
lastendruk veur ónze inwoners en bedrieven tut de laegsten van Nederland blif 
heurn. 
 
De gemeente Aalten hef zich an-emeld as Global Goals gemeente, een initiatief 
vanuut de Verenigde Naties met 17 vast-estelde doelen die d’r op ericht bunt dat ónze 
wereld veur iederéne gezónder, rechtveerdeger en duurzamer wördt. ‘t CDA 
Aalten-Dinxper ónderschrif dizze doelen en wi-j ziet ‘t as een uutwarking van 
ónze eigen bekende CDA uutgangspunten  gespreide verantwoordelekheid, 
gerechtegheid, solidariteit en rentmeisterschap. 
 
Namens ‘t CDA Aalten-Dinxper, 
Het bestuur. 
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“We gaot bouwen, völle 
bouwen. En zeker veur 
starters.” 
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De woningmarkt in heel Nederland is in een groten crisis. ‘t Is een landelek probleem 
en wi-j belaeft ‘t ook in ónze gemeente. De vraoge naor betaalbaore woonruumte veur 
verschillende doelgroepen is groot en ‘t anbod biezunder klein. De oorzaken van dizze 
situatie bunt verschillend: van ‘n extreem laege rente tut ‘t stempel ‘krimpregio’. 
 
‘t CDA wil deurpakken um ónze inwoners -jóng & old- an passende en betaalbaore 
woningen te helpen. ‘t CDA zörgt in de kommende 10 jaor veur 1000 extra woningen 
in ónze gemeente, waorbi-j: 

- dizze 1000 woningen aevenredeg wordt verdeeld aover ónze darpen en 
buurtschappen; 

- er een mis is van zowel (laevensloopbestendege) koop- as huurwoningen; 
- minimaol 250 woningen specifiek bestemd bunt veur starters. 

 
Van dizze 1000 ni-j te bouwen woningen beginne wi-j met de 250 huze veur de 
starters, zoda’w dizze groep al gauw uutzicht könt bieden op een fijne toekomst in 
ónze gemeente. 
 
Met de bouw van laevensloopbestendege koop- en huurwoningen biede wi-j ónze 
oldern de kans langer zelfstandeg te können blieven wonen. 
 
Met betrekking tut huurwoningen richte wi-j óns óp sociale huur en middenhuur, 
waorbi-j wi-j as gemeente intensiever gaot samenwarken met woningcorporatie De 
Woonplaats.  
 
Um de deurstreuming op de woningmarkt wieter te bevordern, is ‘t CDA veur: 

- ‘t instellen van ‘n zelfbewoningsplicht bi-j ni-jbouw; 
- een rumer beleid veur ‘t splitsen van woningen; 
- en meer meugelekheden veur eigenaren um bestaonde bebouwing te verandern 

naor woonruumte, zoas bi-jveurbeeld leugstaonde winkels buten ‘t centrum van 
ónze darpen en leugstaonde boerderi-jen in óns butengebied.  
  

WONEN 
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“Verenigingen bunt ‘t 
cement in onze samenlaeving. 
Daor investere wi-j in!” 
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Ónze gemeente kenmarkt zich van oldsher deur starke centra, buurtschappen en 
verenegingen, een relatief laege criminaliteit en ‘n prachtege umgeving. En dat gao’w 
zo holn! Maor ‘t veurtbestaon hiervan steet wel onder druk, bi-jveurbeeld deur de 
toename van internet-ankopen, ni-je vormen van criminaliteit (ondermijning en 
cybercrime) en een beperkte beschikbaorheid van vri-jwillegers veur de völle 
culturele-, muziek- en sportverenegingen. 
 
‘t CDA wil dat ‘t goed laeven is in de gemeente Aalten en daorumme gao’w naost ‘t 
investeern in méér woningen veur ónze jóngern ook focussen óp de laefbaorheid van 
ónze darpen en buurtschappen en in de kracht van ónze verenegingen. En ‘t CDA wil 
dat iederene hieran mèt kan doen, dus ook de inwoners die ‘t niet zelf könt betalen.  
 
Wi-j vindt ‘t belangriek dat inwoners, buurten en darpen invloed hebt op ‘t beleid en 
dat de gemeente inwoners de kans gef um initiatief te tonen. Wi-j richt óns daorbi-j 
met name óp: 

- actief metdenken bi-j initiatieven vanuut de samenlaeving en dit koppeln an ‘t 
Naoberfonds, zodat ‘t makkeleker wördt um  initiatieven te ontplooien die de 
sociale samenhang bevordert; 

- samen met schoolbesturen en belangenorganisaties in de buurtschappen 
instaeken óp een passend anbod veur onderwies, preventie, zorg en 
‘maatschappeleke en culturele betrokkenheid’; 

- ‘t óntzörgen van unze culturele-, muziek en sportverenegingen deur eur ruumte 
te bieden veur activiteiten, maatschappeleke stagemeugelekheden bi-j dizze 
verenigingen te stimuleern en de rólle van ónze Talentverbinders uut te bouwen; 

- laevendege en gezellege centra in Aalten en Dinxper deur leugstand te bestrieden 
en gerichte subsidies veur activiteiten in die centra beschikbaor te stellen; 

- ‘t (wieter) ontwikkelen van een vitale butenruumte den anzet tut bewaegen, zoas 
‘Vitpark De Kolk’ in Dinxper: ‘t creëren van een antrekkeleke combinatie van 
tennisbanen en -hal, butenbad en squashbane; 

- preventie ericht op ondermijnende activiteiten binnen ónze gemeente deur actief 
toezicht op leugstaonde bebouwing in de butengebieden en in te zetten óp meer 
zichbaorheid van de wijkagent; 

- ‘t behollen en verstarken van óns culturele erfgoed en landschappeleke weerden 
deur ‘t meugelek maken van herbestemming en de inzet van een kerkenfonds. 

  

LAEFKLIMAAT 
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“ ’t Ópwekken van duurzame 
energie mót! Met respect veur 
‘t landschap en de mensen die 
d’er woont. ” 
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Investeern in ’t gruner maken en verduurzaming van ónze gemeente is investeern in 
de toekomst, zodat d’r veur ónze jeugd ook nog een gezónde umgeving blif. Wi-j wilt 
wat doen tegen de klimaatverandering deur een lokale bi-jdrage te levern an de 
energietransitie. 
Het CDA teunt ambitie, wil de energietransitie stimuleern op een maniere die past bi-
j de aard en wieze van de gemeente Aalten, mét draagvlak en kostenefficient. Wi-j 
levert een lokale bi-jdrage an de energietransitie en de -bespaoring deur: 
- ‘t stimuleern van verni-jbaore energie deur middel van zónnepanelen óp 

bestaonde en toekomstege daken. ‘t Potentieel an grote dakoppervlakken (met 
name op bedrieventerreinen) wi’w as eerste gebruken; 

- ‘t uutbreiden van ‘t antal openbare laadpäöle en ook in te zetten op laadpäöle bi-j 
bedrieven (in combinatie met zón op dak); 

- naost al bestaonde stimuleringsmiddeln veur energiebespaorende maotregeln 
veur particuliere woningbezitters ook een regeling óp te zetten veur MKB- 
óndernemmingen in ónze gemeente; 

‘t CDA is gin veurstander van zónneparken in de weide en wil alléne de huidege 
locatie van windmöllen beholn. Naost energietransitie en -bespaoring zette wi-j in óp 
een grunere laefumgaeving, waordeur extreme warmte en verdreuging wördt tegen-
egaon en water baeter kan infiltreern in de grónd. Dit wille wi-j realiseern deur: 
- in ónze darpen ‘n groter andeel veur gruun te reserveern in plaatse van stene bi-j 

toekomstege herinrichting van openbare ruumtes en inwoners te stimuleern 
tuinen gruner te maken; 
in ónze butengebieden en langs ónze waegen waor meugelek en in goeie 
samenwerking met ónze agrarische sector extra waterinfiltratie te realiseern en 
vri-jwilleg landschapsbeheer te stimuleern; 

- daor waor ’t hölp um óngewenste verdreuging te veurkommen te bekieken of 
gravens en greppels dicht-emaakt könt worden; 

- ’t potten van ni-je beume: éne veur elken ni-jen inwoner (baby of ni-jkommer) 
van ónze gemeente 

Daornaost wil ’t CDA ’t gebruuk van duurzame materialen stimuleern, zoas bi-j-
veurbeeld grasfalt bi-j de vervanging van waege en ‘n blievend makkelek toegankeleke 
milieustraote beschikbaor holn veur ónze inwoners. 
‘t Verduurzamen van ónze gemeente vrög völle van ónze inwoners en daorumme is 
draagvlak noodzakelek. ‘t CDA wil de inwoners en vri-jwillegersorganisaties in ónze 
gemeente laoten mètdenken en mètdoen in ‘t uutwarken van de plannen. 

DUURZAAMHEID 
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“De zorg, dat begunt met 
ummekieken naor mekare. 
En wi-j investeert in goeie 
veurzieningen as t’er meer 
neudeg is dan dat.” 
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As gemeente hebbe wi-j  een belangrieken taak as ’t geet um (jeugd)zorg en ’t bieden 
van maatschappeleke ondersteuning an ónze inwoners. Wi-j vindt dat persoonleke 
waardegheid en dienstbaorheid centraal mót staon. 
 
’t CDA wil da’w goed veur mekare zörgt in de gemeente Aalten. Wi-j wilt investeern in 
preventie en kwalitatief goeie zorg in de verschillende laevensfases en ’n veilege 
óntwikkeling van ónze jeugd. Dat wille wi-j realiseern deur: 

- een gezónde laefstijl te stimuleern bi-j jóng en old deur meer luu an ’t 
bewaegen te kriegen; 

- inwoners van ónze gemeente goed bekend te maken met de meugelekheid um 
zörge-óp-maote te können organiseern, waorbi-j de gemeente ónze inwoners 
hölp met een één-loketfunctie; 

- te investeern in de inzet van slimme technologische óntwikkelingen in de 
WMO-zorg, zoas e-health en zorgdomotica: hulpmiddeln met as doel de 
veilegheid en zelfredzaamheid te vergroten; 

- in samenwarking met (zorg)organisaties, huusartsen en betrokken 
maatschappeleke parti-jen een plan van anpak óp te stellen veur de bestrijding 
van eenzaamheid (ónder oldern èn jóngern) as ook de bestrijding van laeg-
geletterdheid; 

- een realistisch alcoholbeleid en een actieve anpak van drugsproblematiek 
ónder jongern. Goeie veurlichting is hierbi-j belangriek, maor ook actief 
ingriepen at dat neudeg is; 

- ‘t veur de lange termijn beschikbaor holn van jóngernhuze in de gemeente. De 
jóngernhuze bunt zichbaor en biedt een veilege plaatse, een anspraekpunt èn 
een ruumte veur ontmoeting en ontplooiing van talent.  
 

ZORG 
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“Ónze gemeente is een top-plaatse 
um te óndernemmen. En dat gao’w 
nóg aantrekkeleker maken.” 
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Ónze lokale ondernemmers bepaolt de kracht van ónze economie. Een krachtege 
economie is van groot belang veur de warkgelaegenheid. ‘t CDA wil veur ónze boeren, 
‘t toerisme en de bedrieven inzetten op: 

- ‘t uutwarken van ‘n concreet 5-punten plan gericht op ‘n positief 
toekomstperspectief veur ónze agrarische sector, met daorin: 
1. ‘t ópzetten van ‘n Aalten’s Boeren Fonds, waormet boern könt worden 

beloond veur verrichte maatschappeleke diensten, zoas ‘t verhogen van 
biodiversiteit, CO2-ópslag en ‘n actief landschapsbeheer met andacht veur 
akkerranden, poelen en holtwallen; 

2. de uutwarking van de ni-je umgaevingswet 2022. Wi-j wilt ruumte blieven 
bieden an innovatieve boerenbedrieven en bestaonde vergunningen 
respecteern; 

3. de óntwikkeling van ‘n agrarische heufdstructuur, waorin andacht wördt 
egeven an waor de kansen ligt veur wietere ontwikkeling en innovatie; 

4. andacht veur ‘t verdeenmodel van de jónge generatie boern. ‘t CDA 
wil ‘t familiebedrief stimuleern en de jónge generatie de ruumte geven um te 
können ondernemmen. ‘t CDA wil een vervolg geven an de eerder ehollen 
kökkentaofelgesprekken met de boern in ónze gemeente um kansen - maor 
ook knelpunten  - veur de kommende jaoren in kaarte te brengen; 

5. via ‘t landeleke CDA andacht vraogen veur ‘t tegengaon van striedegheden 
tussen de verschillende wet- en regelgeving, zodat bi-jveurbeeld 
dierenwelzijn en (milieu)innovatie mekare niet in de weg staot. 

- ‘t as ideale vestegingsgemeente makkeleker maken uutbreidingsplannen te 
realiseern; 

- meters maken met ‘t centrumplan veur Dinxper, waorónder de herinrichting van 
‘t Prins Clausplein; 

- intensiveern van regionale en grensaoverschriedende samenwarking - zowel 
lokaal as in euregio verband - óp völle beleidsterreinen, waorónder economie en 
toerisme; 

- ‘t bevordern van toerisme naor en binnen ónze mooie gemeente, waarbi-j wi-j óns 
richt óp meer aovernachtingen en ‘t ónder de andacht brengen van cultuur-
historische weerden van ónze darpen en buurtschappen; 

- ‘t oge hebben veur de effecten van de Covid19-pandemie en waor meugelek 
tegemoet kommen an vraogen van etroffen sectoren, waorónder de horeca, ‘t 
cultuur- en verenigingslaeven en de detailhandel; 

- ‘t vraogen um noodzakeleken andacht bi-j provinciale en landeleke aoverheden 
veur de veilege bereikbaorheid van ónze gemeente, zowel aover de weg as ook via 
openbaar vervoer. 

  

BEDRIEVIGHEID EN TOERISME 
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1.  Hans te Lindert
Als wethouder en lijsttrekker ‘dichtbij’ 
en betrokken, met een passie voor 
onderwijs, jeugd en sport.

2.  Rianne Deunk
Organiseren als tweede natuur met 
het glas altijd halfvol. Strijdt voor 
toegankelijkheid van voorzieningen.

3.  Raimond Smit
Als fractievoorzitter een sterke ver-
binder. Gaat altijd voor de menselijke 
maat. Veiligheid en wonen als focus.

4.  Elroy Belterman
Wil als jonge Dinxperloër de lokale 
politiek weer dichtbij brengen. 
Docent met hart voor duurzaamheid.

5.  Zelma van Alstede
Ervaren raadslid met oor en oog 
voor gezins- en verenigingsleven. 
Focus op welzijn en sociaal domein.

6.  Gerrit Assink
‘Boeren burger’ met hart voor agrariërs 
en buitengebied. Zet zich in voor woning-
bouw, economie en landschapsinrichting.

7.  Jelle Polman
Jonge nieuwsgierige accountant. Gaat voor 
betaalbaarheid van voorzieningen en een 
gezonde begroting. Geeft jongeren een stem.

8.  Rachel Kraaijenbrink
Informatiespecialist met passie voor cultuur en 
muziek. Optimistische realist die dingen voor 
elkaar krijgt. Sociaal domein & verenigingen.

9.  Gerdy Hoornenborg
Gaat met enthousiasme voor een bloeiend 
verenigingsleven voor jong & oud en voor 
een veilige en gezonde leefomgeving.

10.  Corine Lankhof
Toeristische duizendpoot met veel 
ervaring in de sport.  Haar drijfveer: 
Iedereen moet mee kunnen doen!

13.   Telina Eenkhoorn – Haart

14.   John van Lochem – Bredevoort

15.   André te Brake – Barlo

16.   David Elburg – Aalten

17.   Yoran Boland – Aalten
18.   Rutger Gussinklo – Barlo

19.   Regina ten Have-Mak – Aalten

20.  Dick Hengeveld – De Heurne

21.   Jochem Tolkamp – IJzerlo

22.   Judith Nederlof – De Heurne
23.   Mart Schutten – Aalten

24.   Manfred Keuper – De Heurne

25.   Bert Mateman – Haart

26.   Gerry Obbink-Stronks – Heurne

27.   Geraldien Ormel-Luiten – Barlo

28.   Margaretha Kooistra – IJzerlo

29.   Trudi Zeevalkink – Dinxperlo

30.   Gerben Houwers – Dale

31.   Yolanda Winkelhorst – Bredevoort
32.   Frans ter Bogt – Aalten

33.   Gerrit Rougoor – De Heurne

34.   Pim Leemreise – Barlo

35.   Erwin Heusinkveld – Aalten

36.   Geert Wikkerink – Heurne
37.   Harry Esselink – De Heurne

38.   Jeroen van Geenen – IJzerlo

39.   Arnold Joost – Haart

40.   Ted Kok – Didam

11.  Rik van Lochem
Ervaren CDA-er, woonconsulent, 
gezinsman. Actief in kerk en samenleving. 
Brede interesses en een echte verbinder.

12.  Janne Luimes
Woont in Aalten, verworteld in Dinxperlo. 
Gymdocent, ondernemer, vitaliteitscoach en 
moeder. Gaat voor een vitale gemeente.

Aalten - DinxperloOnze ploeg voor ’22-’26!


