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1. Koester onze christelijke identiteit. 

We belijden dat we in al ons werk afhankelijk zijn van God. Daarom geloven we dat de christelijke 
normen en waarden, die God ons leert in de Bijbel, goed zijn voor iedereen. Deze willen wij uitdragen 
en koesteren, ook in de politiek. 

CVO wil: 

-  Het ambtsgebed tijdens gemeenteraadsvergaderingen behouden. 

-  Kerken betrekken bij de grote uitdagingen in onze samenleving. 

- Geen godslasterende, aanstootgevende of onzedelijke reclames op straat. 

 

2. Geen lastenverhoging voor onze inwoners. 

De lasten voor onze inwoners blijven maar stijgen. De inflatie stijgt ontzettend hard, de rente is 
uiterst laag en lonen stijgen amper mee. Ook is Oldebroek een dure gemeente geworden om in te 
wonen. Het is daarom van het grootste belang dat onze inwoners niet te maken krijgen met verdere 
lastenverhoging vanuit de gemeente. Gemeenten krijgen steeds meer taken, denk bijvoorbeeld aan 
de jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet sinds 2015. Maar 
recenter ook nog, sinds 2022, de Wet Inburgering. De financiële middelen daarvoor blijven achter 
vanuit het Rijk. Dit moet stoppen, zodat de rekening niet bij onze inwoners terecht komt. Daarnaast 
moet diftar eerlijker worden ingericht. Grote gezinnen betalen op dit moment in verhouding fors 
meer voor hun afval. 

CVO wil: 

- Geen netto lastenverhoging voor onze inwoners (via OZB of afval). 

-  De druk richting het Rijk opvoeren voor meer financiële tegemoetkoming aan de gemeente 
Oldebroek. 

- Grote gezinnen moeten worden gecompenseerd voor hun forse lasten binnen diftar. 

 

3. Bescherm een gemeenschappelijke rustdag. 

De samenleving is steeds gehaaster en rent richting een 24/7-economie. Een dag rust nemen is 
Bijbels. Daarnaast is een gemeenschappelijke dag rust goed voor iedereen. 

CVO wil: 

- Geen koopzondagen in onze gemeente. 

- Geen evenementen die ten koste gaan van de zondagsrust. 

 

4. Meer bouwen in alle dorpskernen. Eigen inwoners eerst. 

Er heerst grote woningnood. Er is bijna geen woning, laat staan betaalbare woning te vinden. Zeker 
starters hebben weinig kans op de woningmarkt, omdat zij nog geen woning hebben. Dit moet 
veranderen: de bouwambitie moet hoog liggen voor álle kernen. Omdat woningen schaars zijn, moet 
er worden gekozen door de politiek. Onze eigen inwoners verdienen daarom voorrang. 

CVO wil: 



- Meer bouwen in alle dorpskernen. Wooninitiatieven van inwoners (CPO's) moedigen we aan. 

- In het bijzonder prioriteit hebben voor starters en (kleine) seniorenwoningen. Zo bevorderen we 
doorstroming, waarmee we de kansen op de woningmarkt vergroten. 

- Geen discriminerend beleid richting inwoners: de voorrang die statushouders op dit moment 
krijgen bij sociale huurwoningen, moet worden afgeschaft. 

- Wanneer dit landelijk is doorgevoerd, inwoners van onze gemeente voorrang geven op 
nieuwbouwwoningen in onze gemeente (tot €355.000), ten opzichte van mensen buiten onze 
gemeente. 

- Oog blijven houden voor volle breedte woningmarkt, waaronder voldoende sociale huurwoningen. 

 

5. Vóór het gezin & familie. Geen LHBT-vlag. 

Wij geloven dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving. We willen daarom aandacht voor 
gezin en familie hebben in het beleid dat de gemeente maakt. Ook moet de gemeente aandacht 
geven aan relatie- en huwelijksproblematiek. 

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten, na initiatief van onder meer de ChristenUnie-fractie, om 
de regenboogvlag te hijsen op coming-outday voor de ‘LHBTQ+-gemeenschap’ in Oldebroek. 
Hiermee is dit een onderwerp waar lokale politiek zich toe moeten verhouden, ook voor een nieuwe 
partij als CVO. CVO vindt dat LHBTQ+’ers volwaardig onderdeel zijn van onze Oldebroekse 
samenleving. Tegen discriminatie moet hard worden opgetreden. Vanuit de gemeente mag ook 
expliciet genoemd worden dat LHBTQ+’ers er helemaal bij horen. Echter, CVO wil waken voor 
polariserende symboolpolitiek. We vinden de regenboog een teken van Gods belofte aan de aarde, 
wat niet ingezet moet worden voor een selectieve diversiteitscampagne vanuit de gemeente. 
Daarnaast is er ook een 'Plan van Aanpak' vastgesteld, waarbij het progressieve en activistische COC 
als partner wordt aangewezen. CVO vindt dit geen geschikte partner voor de gemeente. Tot slot 
heeft het college de raad als optie aangereikt om een regenbooggemeente te worden, waarbij er 
actief ‘pro-LHBT beleid’ wordt gemaakt. Het CDA gaf in de raadsvergadering hierover aan hier geen 
bezwaar tegen te hebben. Als CVO willen we deze kant absoluut niet op. Hiermee zetten we één 
specifieke groep apart in het beleid, wat niet bevorderlijk is voor het uitstralen van één 
gemeenschap. 

CVO wil: 

- Pro-gezinsbeleid in onze gemeente. 

- Hulp voor relaties. Inwoners kunnen hiervoor bij het CJG terecht. 

- Een inclusieve gemeente, waarin iedereen welkom is. Daarbij past geen regenboogvlag, losstaand 
LHBT-beleid of regenbooggemeente. De Nederlandse of Oldebroekse vlag is hét symbool waarbij we 
laten zien dat we één gemeenschap zijn. 

 

6. Behoud van ons landschap, geen windmolens en zonneweides. 

Rentmeesterschap, het bouwen en bewaren van de aarde, is een Bijbelse opdracht. Ons Oldebroeker 
landschap is prachtig en het bewaren waard. De huidige energieplannen van de Europese Unie en 
Den Haag zijn voorbeelden van doorgeschoten maakbaarheidsdenken. De plannen voor Oldebroek, 
die zijn beschreven in de Regionale EnergieStrategie (RES) zijn extra nadelig voor Oldebroek. Zo 
levert Oldebroek al een veel hogere bijdrage dan alle andere gemeenten in de regio (Elburg, Ermelo, 



Harderwijk, Hattem, Nunspeet en Putten). Daarom is CVO tegen de huidige duurzaamheidsplannen, 
maar wil op andere, innovatieve, manieren bijdragen aan duurzame energie. 

CVO wil: 

- Geen horizonbepalende windmolens en zonneweides. CVO wil zich inzetten voor het benutten van 
de aanwezige daken voor zonnepanelen. 

- Alternatieve opties van energieopwekking volop de ruimte geven. Met zon en wind redden we het 
niet. 

- Alleen hoogbouw waar de omgeving dit toestaat. CVO wil ervoor waken dat onze mooie natuur 
verscholen gaat achter gebouwen. De toegangswegen van onze kernen moeten een groene poort 
zijn. 

- Geen laagvliegroutes vanuit Lelystad Airport. Zoveel mogelijk druk uitoefenen vanuit de gemeente 
om deze plannen te stoppen. 

 

 

7. Geen discriminerende coronapas. 

Corona heeft ons leven de afgelopen twee jaar volledig op de kop gezet. Ook in onze gemeente heeft 
corona helaas vele slachtoffers gemaakt. Daarom kan het, zeker in tijden van hoge druk op de zorg, 
verstandig zijn om rekening te houden in je dagelijks leven met het rondgaan van een virus. Echter, 
een coronapas/QR-code zorgt niet voor verbinding, maar voor discriminatie en uitsluiting. Mensen 
worden in groepen opgedeeld in de samenleving op basis van medische status. Daarom moet er niet 
worden gehandhaafd door boa’s op een coronapas. Ook al zijn coronatoegangsbewijzen nu 'in de 
ijskast gezet', er bestaat er nog altijd de kans dat deze in het najaar gewoon weer terugkomen. 
Daarom is dit voor CVO absoluut een speerpunt. 

CVO wil: 

- Dat vaccinatie een vrijwillige en individuele keuze is en blijft. Dit moet de gemeente ook uitstralen 
in de communicatie hierover. 

- Geen handhaving van coronatoegangsbewijzen door boa’s. 

- Geen coronaboetes voor ondernemers. 

 

8. Steun voor sport & cultuur, erfgoed en onze verenigingen. 

Sport zorgt voor beweging. Muziek zorgt voor cognitieve ontwikkeling. Cultuur en erfgoed laten wat 
zien van de Oldebroekse identiteit. Verenigingen zijn de sociale infrastructuur van de gemeente, 
waardoor mensen elkaar ontmoeten en vriendschappen sluiten. Stuk voor stuk cruciaal voor onze 
gemeente. 

CVO wil: 

- Schoolzwemmen weer invoeren. Ouders worden ontlast en alle kinderen krijgen daarmee een zeer 
belangrijk zwemdiploma. 

- Het muziekonderwijs behouden in onze gemeente. 

- Verenigingen onderling evenredig steunen door de gemeente. 



- Het boerderijmuseum hun subsidie laten behouden. 

 

9. Goede, effectieve en betaalbare zorg. 

Inwoners moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zorg is een extra belangrijk onderdeel 
geworden van de gemeentelijke taken, sinds de extra taken sinds 2015. CVO wil goede zorg, zodat 
iedere inwoner kwalitatief de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De primaire zorg voor de kinderen 
ligt (daar waar mogelijk) bij de ouders. De gemeente moet bijspringen waar dit nodig is. CVO wil 
effectieve zorg, waarbij er weinig bureaucratie is, er wordt gekeken naar wat inwoners daadwerkelijk 
nodig hebben, en inwoners een duidelijk aanspreekpunt hebben. Betaalbaar, zodat we als gemeente 
onze zorg kunnen blijven betalen. 

CVO wil: 

- De mogelijkheid voor PGB-zorg behouden, omdat er via de PGB persoonlijke en identiteitsgebonden 
zorg op maat mogelijk blijft. 

- Inzetten op voorkomen van alcohol- en drugsproblematiek. 

- Keuzevrijheid behouden voor inwoners in de keuze voor een (identiteitsgebonden) zorgaanbieder. 

 

10. Voor onze boeren en ondernemers. 

Boeren en ondernemers hebben het de afgelopen tijd zwaar gehad. Veel ondernemers hebben door 
corona hun omzet drastisch zien dalen. Boeren hebben veel last van landelijke regels, waaronder 
stikstof. In plaats van uitspraken als ‘het halveren van de veestapel’, moet boeren weer perspectief 
worden geboden. 

CVO wil: 

- Het boerenbelang nadrukkelijk laten meewegen in de keuzes die de politiek maakt. 
Landbouwgronden aan de sector onttrekken moet pas de allerlaatste optie zijn en in ieder geval 
altijd tegen een schappelijke prijs. 

- Een wolf-vrije gemeente. 

- Zich inzetten voor het behoud van stikstofruimte voor de landbouw, wanneer er een boerenbedrijf 
wordt verkocht. 

- Dat vergunningsaanvragen door (agrarische) ondernemers sneller worden behandeld door de 
gemeente. Ook moeten er schappelijke legeskosten worden gehanteerd voor ondernemers en 
inwoners. 

- Een impuls geven aan de kern van het centrum van Oldebroek. Hierbij hoort geen rondweg, maar 
een aanpassing aan de Zuiderzeestraatweg. Zo verbeteren we de veiligheid en doorstroming. 

- Onze recreatieondernemers laten profiteren van de geheven toeristenbelasting. Bewegwijzering 
naar de recreatieplekken en ondernemers moet uitgebreid en actueel zijn. De gemeente moet zich 
inzetten om deze groeiende economische tak te bevorderen. 

 


