CDA Oostzaan 2018-2022
Het CDA zal zich opnieuw inzetten voor ondersteuning en behoud van het rijke Oostzaanse
verenigingsleven, dit op basis van Christelijke uitgangspunten: rechtvaardigheid, solidariteit,
verantwoordelijkheid, zorg voor mens en dier en respect voor Gods schepping.
Zorg omvat een breed terrein. Elke gemeenschap kent mensen die extra aandacht
behoeven: mensen met een beperking, ouderen, mensen die vereenzamen.
De gemeente moet hierin duidelijk en verantwoord beleid voeren.
Zelfstandigheid van Oostzaan is een belangrijke voorwaarde om de samenhang van onze
gemeenschap in stand te houden. Samenwerking met meer landelijke gemeenten in onze
omgeving een noodzaak.
Samen voor een schone leefomgeving. Vaker legen van glascontainers, tegengaan van
zwerfvuil, verbeteren van begaanbaarheid van stoepen, tijdig herstel van straatverlichting.
Uitbreiding A7, A8 niet ten koste van het Oostzanerveld. Tegengaan van luchtvervuiling, 80
km op snelwegen rondom Oostzaan.
Initiatieven tegen sluipverkeer, prima. Verkeershandhaving moet beter wij pleiten voor
flitspalen tegen te hard rijden. Geen parkeervakken op de stoepen.
Het CDA pleit voor meer woningbouw, sociale- alsmede woningen boven de sociale huur
grens. Het “bouwen op vaders erf” biedt extra woonruimte. De overheid moet zorgen voor
beter evenwicht tussen beschikbaarheid van woningen voor statushouders en Oostzaners.
De jeugd heeft de toekomst. Het CDA is blij met het jeugdwerk in Oostzaan. Initiatieven die
door en voor hen worden ondernomen moet de gemeente faciliteren en financieel
ondersteunen. Goed onderwijs alsmede goede onderwijshuisvesting is een must.
Het CDA is trots op Oostzaanse ondernemers. De gemeente mag zich positiever opstellen
richting bedrijven, regels en procedures moeten tot een minimum worden beperkt.
De financiële positie van Oostzaan is verbeterd. Noodzakelijk blijft om strak financieel beleid
te voeren. Overeenstemming tussen begroting en realisering moet beter.
Het CDA wil zich samen met alle betrokkenen inzetten voor Oostzaan, constructief, waar
nodig kritisch. Uw belangen zijn onze belangen.
Samen staan we sterk, stem Teun Flens

