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WONEN 
Het CDA wil dat het prettig en goed wonen is voor iedereen in de gemeente 
Aalten. We investeren in passende en betaalbare huisvesting voor jong & oud.  
Het CDA zorgt in de komende 10 jaar voor 1000 extra woningen in onze 
gemeente, te beginnen met 250 woningen voor starters. 

  
LEEFKLIMAAT 
Het CDA wil dat het goed leven is in de gemeente Aalten en daarom gaan we 
investeren in leefbaarheid van onze dorpen en buurtschappen.  
Het CDA stimuleert initiatieven uit de samenleving, het Naoberfonds is één 
van de middelen om daarbij actief te ondersteunen. We zorgen voor behoud en 
versterking van ons cultureel erfgoed en landschappelijke waarden. Daarvoor 
maken we herbestemming makkelijker en zetten een Kerkenfonds in. 

  
DUURZAAMHEID 
Het CDA wil fors investeren in een duurzame gemeente Aalten, want 
investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst. 
Het CDA toont ambitie met het stimuleren van de energietransitie, op een 
uitgebalanceerde wijze en passend bij de gemeente Aalten, dus weloverwogen, 
mét draagvlak en kostenefficiënt. We gaan voor zonnepanelen op bestaande en 
toekomstige daken en niet in de wei.  

  
ZORG 
Het CDA wil dat we goed voor elkaar zorgen in de gemeente Aalten. We 
investeren in preventie en kwalitatief goede zorg in de verschillende 
levensfases en een veilige ontwikkeling van onze jeugd. 
Het CDA stimuleert een gezonde leefstijl bij jong & oud door meer inwoners 
aan het bewegen te krijgen, een realistisch alcoholbeleid en een serieuze 
aanpak van drugsproblematiek onder jongeren. Ook is passende zorg en 
begeleiding op maat essentieel. 

  
BEDRIJVIGHEID & TOERISME 
Onze lokale ondernemers bepalen de kracht van onze economie. Een krachtige 
economie is van groot belang voor de werkgelegenheid.  
Het CDA biedt met een concreet 5-punten plan onze agrarische sector een 
positief toekomstperspectief, waarbij het opzetten van een Aaltens Boeren 
Fonds (ABF) een onderdeel is. En voor bedrijven -waaronder MKB- willen we 
als ideale vestigingsgemeente het eenvoudiger maken uitbreidingsplannen te 
realiseren.  

ONZE HOOFDTHEMA’S 
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Aalten, 29 november 2021 
 
 
Beste inwoners van de gemeente Aalten, 
 
De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 staan voor de deur. Inwoners van de 
gemeente Aalten kiezen voor een periode van vier jaar de leden van de gemeenteraad. 
Het CDA Aalten-Dinxperlo biedt hierbij haar verkiezingsprogramma aan met als titel: 
“Investeren in Mens & Toekomst”. Dit programma is opgebouwd rondom vijf 
hoofdthema’s: 

1. Wonen 
2. Leefklimaat 
3. Duurzaamheid 
4. Zorg 
5. Bedrijvigheid & Toerisme. 

Rondom deze thema’s is veel te doen en het CDA Aalten-Dinxperlo wil koers zetten 
op deze thema’s door gerichte investeringen, zowel in geld als in aandacht. Dit 
verkiezingsprogramma is begonnen met de vijf hoofdthema’s met per thema onze 
belangrijkste inzet. In de hiernavolgende paragrafen wordt een nadere uitwerking 
gegeven. 
 

Naast veel aandacht voor jeugd, ouderen en buurtschappen hecht het CDA 
Aalten-Dinxperlo veel waarde aan het stimuleren van burgerparticipatie in het 
opstellen van gemeentelijk beleid en een tijdige en heldere communicatie door de 
gemeente. 
 

Ook willen wij een financieel gezonde gemeente blijven met een kostenefficiënte 
organisatie: gemeentelijke leges dienen kostendekkend te zijn. We blijven kritisch op 
de doelmatigheid en besteding van gemeentelijke belastingen. We willen dat de 
lastendruk voor onze inwoners en bedrijven tot de laagste van Nederland blijft 
behoren. 
 

De gemeente Aalten heeft zich aangemeld als Global Goals gemeente, een 
initiatief vanuit de Verenigde Naties met 17 vastgestelde doelen die erop zijn gericht 
dat onze wereld voor iedereen gezonder, rechtvaardiger en duurzamer wordt. Het 
CDA Aalten-Dinxperlo onderschrijft deze doelen en we zien het als een uitwerking 
van onze eigen bekende CDA-uitgangspunten gespreide verantwoordelijkheid, 
gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. 
 
Namens het CDA Aalten-Dinxperlo, 
Het bestuur. 
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“We gaan bouwen, veel 
bouwen. En zeker voor 
starters.” 
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De woningmarkt in heel Nederland is in een grote crisis. Het is een landelijk 
probleem en we ervaren het ook in onze gemeente. De vraag naar betaalbare 
woonruimte voor verschillende doelgroepen is groot en het aanbod bijzonder klein. 
De oorzaken van deze situatie zijn divers: van een extreem lage rente tot het stempel 
‘krimpregio’.  
 
Het CDA wil doorpakken om onze inwoners -jong & oud- aan passende en betaalbare 
woningen te helpen. Het CDA zorgt in de komende 10 jaar voor 1000 extra woningen 
in onze gemeente, waarbij: 

- deze 1000 woningen evenredig worden verdeeld over onze dorpen en 
buurtschappen; 

- er een mix is van zowel (levensloopbestendige) koop- als huurwoningen; 
- minimaal 250 woningen specifiek bestemd zijn voor starters. 

 
Van deze 1000 nieuw te bouwen woningen beginnen we met de 250 woningen voor 
de starters, zodat we deze groep snel uitzicht kunnen bieden op een fijne toekomst in 
onze gemeente.  
 
Met de bouw van levensloopbestendige koop- en huurwoningen bieden we onze 
ouderen de kans langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 
 
Met betrekking tot huurwoningen richten we ons op sociale huur en middenhuur, 
waarbij we als gemeente intensiever gaan samenwerken met woningcorporatie De 
Woonplaats.  
 
Om de doorstroming op de woningmarkt verder te bevorderen, is het CDA voor: 

- het instellen van een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw; 
- een ruimer beleid voor het splitsen van woningen; 
- meer mogelijkheden voor eigenaren om bestaande bebouwing te transformeren 

naar woonruimte, zoals bijvoorbeeld leegstaande winkels buiten het centrum van 
onze dorpen en leegstaande boerderijen in ons buitengebied.  

  

WONEN 
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“Verenigingen zijn het 
cement in onze samenleving. 
Daar investeren wij in!” 
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Onze gemeente kenmerkt zich van oudsher door sterke centra, buurtschappen en 
verenigingen, een relatief lage criminaliteit en een prachtige omgeving. En dat gaan 
we zo houden! Maar het voortbestaan hiervan staat wel onder druk, bijvoorbeeld 
door de toename van internetaankopen, nieuwe vormen van criminaliteit 
(ondermijning en cybercrime) en een beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers voor 
de vele culturele-, muziek- en sportverenigingen. 
 
Het CDA wil dat het goed leven is in de gemeente Aalten en daarom gaan we naast 
het investeren in méér woningen voor onze jongeren ook focussen op de leefbaarheid 
van onze dorpen en buurtschappen en in de kracht van onze verenigingen. En het 
CDA wil dat iedereen hieraan kan meedoen, dus ook voor inwoners die het niet zelf 
kunnen betalen. 
 
Wij vinden het belangrijk dat inwoners, buurten en dorpen invloed hebben op het 
beleid en dat de gemeente inwoners de kans biedt om initiatief te tonen. We richten 
ons daarbij met name op: 

- actief meedenken bij initiatieven vanuit de samenleving en dit koppelen aan het 
Naoberfonds, zodat het eenvoudiger wordt om initiatieven te ontplooien die de 
sociale samenhang bevorderen; 

- samen met schoolbesturen en belangenorganisaties in de buurtschappen 
insteken op een passend aanbod voor onderwijs, preventie, zorg en 
‘maatschappelijke en culturele betrokkenheid’; 

- het ontzorgen van onze culturele-, muziek en sportverenigingen door hen ruimte 
te bieden voor activiteiten, stimuleren van maatschappelijke stagemogelijkheden 
bij deze verenigingen en het uitbouwen van de rol van onze Talentverbinders; 

- levendige en gezellige centra in Aalten en Dinxperlo door leegstandsbestrijding 
en het beschikbaar stellen van gerichte subsidies voor activiteiten in die centra; 

- het (verder) ontwikkelen van een vitale buitenruimte die aanzet tot bewegen, 
zoals ‘Vitpark De Kolk’ in Dinxperlo: het creëren van een aantrekkelijke 
combinatie van tennisbanen en -hal, buitenbad en squashbaan; 

- preventie gericht op ondermijnende activiteiten binnen onze gemeente door 
actief toezicht op leegstaande bebouwing in de buitengebieden en in te zetten op 
verhoogde zichtbaarheid van de wijkagent; 

- het behouden en versterken van ons cultureel erfgoed en landschappelijke 
waarden door het mogelijk maken van herbestemming en de inzet van een 
kerkenfonds. 

  

LEEFKLIMAAT 
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“Het opwekken van duurzame 
energie moet! Met respect voor 
het landschap en de mensen die 
er wonen.” 
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Investeren in vergroening en verduurzaming van onze gemeente is investeren in de 
toekomst, zodat er voor onze jeugd ook een gezonde omgeving blijft. We willen 
stappen zetten door een lokale bijdrage te leveren aan de energietransitie in de strijd 
tegen klimaatverandering.   
Het CDA toont ambitie in het stimuleren van de energietransitie, op een 
uitgebalanceerde wijze en passend bij de gemeente Aalten, dus weloverwogen, mét 
draagvlak en kostenefficiënt. Wij leveren een lokale bijdrage aan de energietransitie 
en -besparing door: 
- het stimuleren van hernieuwbare energie d.m.v. zonnepanelen op bestaande en 

toekomstige daken. Het potentieel aan grote dakoppervlakken (met name op 
bedrijventerreinen) willen we als eerste benutten; 

- het uitbreiden van het aantal openbare laadpalen en tevens in te zetten op 
laadpalen bij bedrijven (i.c.m. zon op dak); 

- naast reeds bestaande stimuleringsmaatregelen voor energiebesparende 
maatregelen voor particuliere woningbezitters ook een regeling op te zetten voor 
MKB ondernemingen in onze gemeente; 

Het CDA is geen voorstander van zonneparken in de wei en wil alleen de huidige 
locatie van windmolens behouden. Naast energietransitie en -besparing zetten wij in 
op een groenere leefomgeving, waardoor extreme warmte en verdroging wordt 
tegengegaan en water beter kan infiltreren in de grond. Dit willen we realiseren door: 
- in onze dorpen een groter aandeel voor groen te reserveren i.p.v. stenen bij 

toekomstige herinrichting van openbare ruimtes en inwoners te stimuleren 
tuinen te vergroenen; 

- in onze buitengebieden en langs onze wegen waar mogelijk en in goede 
samenwerking met onze agrarische sector extra waterinfiltratie te realiseren en 
vrijwillig landschapsbeheer te stimuleren; 

- daar waar het helpt om ongewenste verdroging te voorkomen bezien of onnodige 
sloten en greppels kunnen worden gedicht; 

- het toevoegen van nieuwe bomen: één voor elke nieuwe inwoner (baby of 
nieuwkomer) van onze gemeente;  

Daarnaast wil het CDA het gebruik van duurzamere materialen stimuleren, zoals 
bijvoorbeeld ‘grasfalt’ bij de vervanging van wegen en een blijvend laagdrempelige 
milieustraat voor onze inwoners beschikbaar houden. 
Het verduurzamen van onze gemeente vraagt veel van onze inwoners en daarom is 
draagvlak noodzakelijk. Het CDA wil de inwoners van en vrijwilligersorganisaties in 
onze gemeente laten meedenken en meedoen in de uitwerking van de plannen. 

DUURZAAMHEID 
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“De zorg, dat begint met 
omkijken naar elkaar. En 
wij investeren in goede 
voorzieningen als er meer 
nodig is dan dat.” 



 

 11 

Aalten - Dinxperlo 

 
 
 
 
 
 
Als gemeente hebben we een belangrijke taak als het gaat om (jeugd)zorg en het 
bieden van maatschappelijke ondersteuning aan onze inwoners. Wij vinden dat 
persoonlijke waardigheid en dienstbaarheid centraal moeten staan. 
 
Het CDA wil dat we goed voor elkaar zorgen in de gemeente Aalten. We willen 
investeren in preventie en kwalitatief goede zorg in de verschillende levensfases en 
een veilige ontwikkeling van onze jeugd. We willen dit realiseren door: 

- een gezonde leefstijl te stimuleren bij jong & oud door meer inwoners aan het 
bewegen te krijgen; 

- inwoners van onze gemeente goed bekend te maken met de mogelijkheid zorg 
op maat te kunnen organiseren, waarbij wij als gemeente onze inwoners 
faciliteren met een één-loketfunctie; 

- te investeren in de inzet van slimme technologische ontwikkelingen in de 
WMO-zorg, zoals e-Health en zorgdomotica: hulpmiddelen met als doel het 
vergroten van de veiligheid en zelfredzaamheid; 

- in samenwerking met (zorg)organisaties, huisartsen en betrokken 
maatschappelijke partijen een plan van aanpak op te stellen voor de 
bestrijding van eenzaamheid (onder ouderen èn jongeren) als ook de 
bestrijding van laaggeletterdheid; 

- een realistisch alcoholbeleid en een actieve aanpak van drugsproblematiek 
onder jongeren. Goede voorlichting is hierbij belangrijk, maar ook actief 
ingrijpen wanneer nodig; 

- het voor de lange termijn beschikbaar houden van jongerenhuizen in de 
gemeente. De jongerenhuizen zijn zichtbaar en bieden een veilige plek, een 
aanspreekpunt èn een ruimte voor ontmoeting en ontplooiing van talent.  
 

ZORG 
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“Onze gemeente is een top-plek 
om te ondernemen. En dat gaan 
we nóg aantrekkelijker maken.” 
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Onze lokale ondernemers bepalen de kracht van onze economie. Een krachtige 
economie is van groot belang voor de werkgelegenheid. Het CDA wil voor onze 
boeren, toerisme en bedrijven inzetten op: 

- het uitwerken van een concreet 5-punten plan gericht op een positief 
toekomstperspectief voor onze agrarische sector, met daarin: 
1. het opzetten van een Aalten’s Boeren Fonds, waarmee boeren kunnen 

worden beloond voor verrichte maatschappelijke diensten, zoals het 
verhogen van biodiversiteit, CO2-opslag en een actief landschapsbeheer met 
aandacht voor akkerranden, poelen en houtwallen; 

2. de uitwerking van de nieuwe omgevingswet 2022. We willen ruimte 
blijven bieden aan innovatieve boerenbedrijven en bestaande vergunningen 
respecteren; 

3. de ontwikkeling van een agrarische hoofdstructuur, waarin aandacht 
wordt gegeven aan waar de kansen liggen voor verdere ontwikkeling en 
innovatie; 

4. aandacht voor het verdienmodel van de jonge generatie boeren. Het 
CDA wil het familiebedrijf stimuleren en de jonge generatie de ruimte bieden 
om te kunnen ondernemen. Het CDA wil een vervolg geven aan de eerder 
gehouden keukentafelgesprekken met de boeren in onze gemeente om 
kansen -maar ook knelpunten- voor de komende jaren in kaart te brengen; 

5. via het landelijke CDA aandacht vragen voor het tegengaan van 
strijdigheden tussen de verschillende wet- en regelgeving, zodat 
bijvoorbeeld dierenwelzijn en (milieu)innovatie elkaar niet in de weg staan. 

- het als ideale vestigingsgemeente eenvoudiger maken uitbreidingsplannen te 
realiseren. 

- meters maken met het centrumplan voor Dinxperlo, waaronder de herinrichting 
van het Prins Clausplein; 

- intensiveren van regionale en grensoverschrijdende samenwerking -zowel lokaal 
als in euregio verband- op vele beleidsterreinen, waaronder economie en 
toerisme; 

- het bevorderen van toerisme naar en binnen onze mooie gemeente, waarbij we 
ons richten op meer overnachtingen en het onder de aandacht brengen van 
cultuur-historische waarden van onze dorpen en buurtschappen; 

- het oog hebben voor de effecten van de Covid19-pandemie en waar mogelijk 
tegemoet komen aan vragen van getroffen sectoren, waaronder de horeca, 
cultuur- en verenigingsleven en de detailhandel: 

- het vragen om noodzakelijke aandacht bij provinciale en landelijke overheden 
voor de veilige bereikbaarheid van onze gemeente, zowel over de weg als ook via 
openbaar vervoer.  

BEDRIJVIGHEID 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!


