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Inleiding
Samen voor een beter Gelderland
Waarden en normen hebben bij het CDA een belangrijke plek. Uitgangspunt van dit
verkiezingsprogramma is steeds dat het CDA wil dat de provincie naast u als inwoner, ondernemer en
maatschappelijke organisatie gaat staan. We kiezen er bewust voor niet alles in beton te gieten. Deze
tijd, vol nieuwe trends en onverwachte ontwikkelingen, vraagt om ruimte om in te kunnen spelen op
actuele ontwikkelingen. Daarnaast willen we iedereen uitnodigen om inbreng te leveren. Om zelf met
initiatieven te komen en om te reageren op ontwikkelingen die door de provincie in gang worden
gezet. Op deze manier wil het CDA de leiding teruggeven aan de samenleving om samen de beste
resultaten te realiseren. Wij geloven in de kracht van de samenleving. We vinden dat we die kracht
meer kunnen benutten.
Het CDA werkt samen met anderen werken aan een
mooier, beter en veiliger Gelderland. Gelderland is een
unieke provincie met verschillende regio’s en veelkleurige
inwoners in de bruisende steden en vitale dorpen met elk
hun eigen authenticiteit en identiteit. Bij ons staan de
mensen centraal. Mensen zijn het cement van de
samenleving, zonder hen staat alles stil. Samen maken zij
Gelderland.
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1. Samenleven in Gelderland
1.1. Ruimte voor de regio’s
Het CDA zet zich in voor:
● ruimte aan gemeenten/regio’s wat betreft het opstellen
van woningbouwplannen.
● beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen
voor iedere doelgroep.
● het levensloopbestendig maken van woningen door
programma’s omtrent inzet van Domotica aan te jagen
en mede te subsidiëren.
● nieuwe woonvormen, zoals coöperatieve
woonverbanden, waarbij ouderen en jongeren
samenwonen.
● een pilot met 2000 tijdelijke, verplaatsbare woningen
om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen.
1.2 Ontmoetingsplekken voor leefbaarheid
Dorpen en wijken hebben laagdrempelige ontmoetingsplekken
nodig, waar het bruist van de activiteiten. Het CDA ondersteunt
initiatieven om dorps- en cultuurhuizen op te zetten en in stand
te houden. Dit kunnen ook andere plekken zijn waar mensen elkaar ontmoeten, zoals een
multifunctionele accommodatie, een wijkgebouw, een sporthal, een kerkgebouw, de bibliotheek of een
plaatselijk café.
Het CDA zet zich in voor:
● continuering van de subsidie voor ondersteuning van bewonersinitiatieven op het gebied van
leefbaarheid en sociale samenhang.
● een provinciale ondersteuning voor de bouw/verbouw van panden om geschikt te maken als
ontmoetingsplek
1.3 Bruisende steden en de gebiedsopgaven
De voorzieningen in onze steden zijn uniek en hebben een belangrijke functie voor de hele regio. Het
CDA wil de ‘gebiedsopgaven’ door ontwikkelen, waarbij per regio een agenda wordt opgesteld door de
regio zelf. Zo is er meer aandacht voor de economische diversiteit binnen de regio’s.
De provincie is nodig voor het verbeteren van het vestigingsklimaat, innovatieve bereikbaarheid,
duurzame binnensteden en een krachtige identiteit in de regio.
Het CDA zet zich in voor:
● doorontwikkeling van de gebiedsopgaven, met een agenda per regio.
● mee te investeren in het bruisend houden van steden en dorpen door leegstand aan te pakken.
● dat basisvoorzieningen en zorg moet voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar zijn.
● voortzetting van het programma ‘Steengoed Benutten’, en daarmee leegstaande of vervallen
plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven.
1.4 Veiligheid
Iedere Gelderlander moet veilig in de provincie kunnen wonen, werken en leven. Problemen rondom
‘sociale veiligheid’ dienen stevig aangepakt te worden. Burgers moeten elkaar ook aan kunnen
spreken op dergelijk gedrag.
De verontrustende signalen over optrekkende drugscriminaliteit richting Gelderland vraagt om een
stevige aanpak, om te zorgen dat ondermijnende en criminele activiteiten geen kans krijgen. Het CDA
vindt dat Gelderland hieraan bij moet dragen op een moderne, slimme wijze en met de nieuwste
methoden.
Het CDA zet zich in voor:
● een snelle vergoeding voor gemaakte verwijderingskosten (inclusief opruimen en saneren van
de eventueel vervuilde grond) voor grondeigenaren die geconfronteerd worden met dumping
van drugsafval.
● continuering en uitbreiding van de handhaving in natuurgebieden, bijvoorbeeld door groene
Boa’s.
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1.5 Iedereen doet mee
In Gelderland moet iedereen mee kunnen doen.
Ook de meer dan 10% van de inwoners die
moeite heeft met lezen, schrijven of niet uit de
voeten kan op de computer en het internet; ofwel
laaggeletterd is. De aanpak van laaggeletterdheid
is een samenwerking tussen de Gelderse
gemeenten, de bibliotheken,
onderwijsinstellingen en stichting Lezen &
Schrijven.
Het CDA zet zich in voor:
● een provinciale aanpak die aanvullend is op wat er al wordt gedaan.
● begrijpelijke communicatie vanuit de provincie richting inwoners.
● ruimte voor iedereen om aan participatietrajecten van de provincie mee te kunnen doen.
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2. De kracht van Gelderland
2.1 Kunst en cultuur doet samenleven
Een goede culturele basisinfrastructuur is belangrijk, waarbij naast een aantal topinstituten, cultuur
ook voor een breed publiek aantrekkelijk is en blijft. Ook in de toekomst blijven we onze nationale en
internationale culturele parels, zoals het Gelders Orkest, Oostpool, Introdans, Go Short en Kwatta
ondersteunen.
Het CDA wil investeren in de creativiteit van mensen en verenigingen. Ervoor zorgen dat kinderen al
op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur. Door het aanbieden van lespakketten en
programma’s, ondersteunen we gemeenten en het onderwijs om kinderen van basisscholen en
middelbare scholen culturele instellingen te laten bezoeken.
Het CDA zet zich in voor:
● het stimuleren van de Gelderse musea om toekomstbestendige plannen te maken.
● ideeën om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.
● een goede voorbereiding op het Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 zal worden gevoerd, door
het opstellen van regionale en stedelijke profielen. In alle regio’s moet cultuur te beleven en te
zien zijn: kleine en grote musea, kleine en grote theaters, amateurs en professionals samen.
2.2 Erfgoed
Historie, cultuur en tradities vertellen het verhaal van onze omgeving, vertellen ons wie we zijn en
waar we vandaan komen. Gelderland kent vele molens, kastelen, landgoederen en kerkgebouwen.
Ook militair, industrieel en agrarisch erfgoed bepaalt het beeld van onze mooie provincie.
Het CDA blijft zich inzetten om lokale initiatieven om erfgoed te onderhouden en behouden overeind
te houden.
Het CDA zet zich in voor:
● continuering van subsidies voor de uitvoering van onderhoud en restauraties van monumenten.
● een provinciale kerkenvisie omtrent de instandhouding en herbestemming van het kerkelijk
erfgoed.
● continuering van de draaipremie voor de Gelderse molens.
● initiatieven die het gebruik van het Nedersaksisch stimuleren en instandhouden.
● ondersteuning van lokale initiatieven waarbij vrijwilligers zich toeleggen op de lokale en
regionale geschiedenis en cultuur.
2.3 Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme is in onze provincie een
belangrijke economische pijler. De kracht zit in
het groen, het water en diversiteit van de
verschillende streken. Hiervoor is een nog
betere samenwerking tussen
recreatieondernemers, overheden en
onderwijs nodig. Er moet balans zijn tussen de
natuur aan de ene kant en ondernemen,
wonen en werken aan de andere kant.
Het CDA zet zich in voor:
● maatregelen nemen om proactief, de
randstadtoerist naar de Gelderse Streken, zoals de Achterhoek, Veluwe, Rivierenland en
Regio Arnhem-Nijmegen te laten komen.
● blijvende samenwerking met gemeenten en het Rijk omtrent ‘Vitale Vakantieparken’
● het aanpakken van de fiets- en voetpaden door deze te verbreden en te vernieuwen en het
mogelijk maken van nog meer mountainbikepaden, klompenpaden en struinpaden.
2.4 Dynamisch buitengebied
Gelderland is een groene provincie met haar karakteristieke natuur en landschap. Onze
buitengebieden zijn prachtig en die willen we koesteren.
Een vitaal platteland vraagt ons om de grenzen van de regelgeving op te zoeken om het mogelijk te
maken om ook rondom natuurgebieden te ondernemen. Flora en fauna met een beschermde status
dienen beschermd te worden maar als die beschermde status gaat zorgen voor overlast moet
beheren mogelijk zijn.
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Agrarische gezinsbedrijven verdienen de steun van de provincie. Immers de boeren en tuinders zijn
de producenten van ons dagelijks voedsel en onderhouden het Gelders landschap. Het agrarisch
gebied is en blijft primair bestemd voor agrarische bedrijven.
Het CDA zet zich in voor:
● het zoeken naar nieuwe economische mogelijkheden voor leeggekomen (agrarische)
gebouwen met bewoners van het buitengebied, zoals mantelzorgprojecten en
duurzaamheidsprojecten.
● nieuwe mogelijkheden die agrarische gezinsbedrijven helpen ook in de toekomst economisch
verantwoord te kunnen boeren.
● creatieve mogelijkheden, binnen vastgestelde natuurwaarden zoals Natura 2000, voor een
gezonde bedrijfsvoering en kansen tot uitbreiding van agrarische ondernemingen (maar niet
onbeperkt).
● natuur- en landschapsbeheer door het lokale (agrarische) bedrijfsleven, waarbij
landgoedeigenaren en boseigenaren ruimte verdienen om te ondernemen.
● minder ingewikkelde regelgeving voor ontheffingen omtrent beheer.
● versterking van de kwaliteiten van de nationale parken in Gelderland.
2.5 Sport
Het maatschappelijk belang van sport is groot:
sport is gezond, verbindt, geeft plezier, draagt
bij aan de identiteit en bevordert het
vestigingsklimaat voor bedrijven. Grote
sportevenementen hebben economische en
promotionele waarde. Het CDA steunt zowel
de breedtesport als topsport.
Het CDA zet zich in voor:
● watersport en waterrecreatie, ook in
relatie tot toerisme.
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3. Eerlijke economie
3.1 Zonder ondernemers geen werk
Het CDA wil verder blijven bouwen aan een bloeiende,
eerlijke economie. Het MKB en de familiebedrijven zijn
de motor van onze Gelderse economie. De provincie
moet voortdurend de Gelderse belangen bepleiten bij
het Rijk, Europese Unie, Euregio ’s en de Duitse
deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Het CDA zet zich in voor:
● faciliteren van starters om zo hun
ontwikkelingskansen te vergroten, groei te
versterken en ondernemerschap aan te jagen.
● extra aandacht voor familiebedrijven, door te borgen dat het initiatiefvoorstel ‘Familiebedrijven’
goed wordt uitgevoerd.
● steun voor plannen van regio’s en gemeenten die het vestigingsklimaat voor ondernemers
willen verbeteren.
● Gelderland als ondernemersvriendelijke provincie, door belemmeringen weg te nemen voor
bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden, de regeldruk verder terug te dringen en steun
aan regio’s en gemeenten bij het binnenhalen van toonaangevende bedrijven.
● dat herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen voor het ontwikkelen van nieuwe
bedrijventerreinen gaat.
3.2 Een aantrekkelijke arbeidsmarkt
De provincie moet de samenwerking tussen (V)MBO- scholen en het bedrijfsleven intensiveren, om de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt samen met de werkgevers te verbeteren. Een
aantrekkelijke arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen.
Gelderland beschikt over de drie top kennisregio’s Food Valley, Health Valley en Technology Valley
met daarbij de universiteiten van Wageningen en Nijmegen als aanjagers van innovatie en kennis van
wereldniveau.
Het CDA zet zich in voor:
● samenwerking met (V)MBO- scholen, bijvoorbeeld rond de thema’s ICT, robotisering
en 3D-printen.
● nieuwe initiatieven om de arbeidstekorten in de zorg, techniek, ICT en transport te
verminderen.
● een aanpak om de werkgelegenheid in Gelderland te bevorderen en de diversiteit in
werkgelegenheid te waarborgen.
● het verder bij elkaar brengen van kennis, innovatie en bedrijven.
3.3 Zonder innovatie geen vooruitgang
De kennisinstituten, onder aanvoering van de universiteiten van Wageningen en Nijmegen, moeten
worden uitgedaagd om elke inwoner kennis te laten maken met kansen en mogelijkheden van de
wetenschap.
Het CDA zet zich in voor:
● het beschikbaar stellen van provinciale innovatiemiddelen voor de voorliggende transities
(energie, klimaat en circulair).
3.4 Grensregio’s
Het CDA vraagt aandacht voor het eenvoudiger maken van grensoverschrijdend wonen, studeren en
werken. Goede samenwerking ontstaat doordat men elkaar goed kent en begrijpt en elkaars taal en
cultuur kent. De samenwerking in Euregio Verband en met Noordrijn-Westfalen wordt geïntensiveerd,
op bestuurlijk- en uitvoeringsniveau.
Het CDA zet zich in voor:
● continuering van de grens informatiepunten.
● een concreet plan omtrent grensoverschrijdende samenwerking en de kansen op het gebied
van onderwijs, zorg, werk en toerisme.
● middelen voor Duitse taalprojecten.
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4. Bereikbaarheid
Het CDA blijft zich inzetten voor het verbeteren van de infrastructuur en bereikbaarheid in Gelderland.
4.1 Veiligheid
De veiligheid op de weg moet worden verbeterd. Kinderen moeten veilig op de fiets naar school
kunnen. Daarom willen wij de veiligheid van onze provinciale wegen vergroten.
Het CDA zet zich in voor:
● een inventarisatie en aanpak van gevaarlijke punten op het Gelderse wegennet. Vrij liggende
fietspaden, snelheidsverlaging en veilige spoorovergangen hebben prioriteit.
● de aanleg van rondwegen om doorgaand verkeer uit dorpen te weren en veiligheid en
leefbaarheid te bevorderen.
4.2 Betere doorstroming op Gelders wegennet
Wij willen het Gelderse snelwegennetwerk verbeterd
wordt. Vanuit het Rijk moet er betere doorstroming
komen voor het snelwegennet en het provinciale
wegennet. Gelderland is een cruciale Oost-West
verbindingsschakel tussen de Randstad, Duitsland en
Oost-Europa door A1, A12 en A15. De verbindingen
naar Duitsland, Frankrijk, België en Scandinavië (A2,
A1/A30, A12, doortrekken A15, A18 Knooppunt
Bankhoef, A28 en A50) nemen in belangrijkheid toe.
Gelderse gemeenten en steden, moeten via provinciale
en lokale wegen beter aansluiten op dit
snelwegennetwerk.
Het CDA zet zich in voor:
● scheiding van verkeersstromen op N-wegen door het verder optimaliseren van vrijliggende
fietspaden.
● aandacht voor verkeersmanagement- en doseringssystemen en het vergroten van de capaciteit
van de huidige infrastructuur door slimmere brugbediening.
● schrappen van de tolheffing op de A15 van Duiven naar de Pleij (Zevenaar), door de provincie
hiervoor €200 miljoen beschikbaar te laten stellen.
● verbreding van de brug bij Kesteren tot vier banen en een goede aansluiting aan zowel de kant
van Rivierenland als aan de kant van Foodvalley.
● voortvarende uitvoering van de aanpak van de N786 (Apeldoorn-Dieren)
● dat het knooppunt A1/A30 ter hoogte van Barneveld zo snel als mogelijk wordt aangepakt.
● het verbeteren van de verkeersdoorstroming van A28 ter hoogte van de Noordwest Veluwe.
● verbreding van de brug bij Kesteren tot vier banen en dat de aansluiting aan zowel de kant van
Rivierenland als aan de kant van Foodvalley goed wordt geregeld.
4.3 Logistiek
De sector transport en logistiek is onmisbaar voor het dagelijks leven van alle inwoners en voor het
bestaansrecht van bedrijven in Gelderland. De logistieke sector is in Gelderland sterk
vertegenwoordigd, over de weg, water en per spoor. Doorstroming naar en goede bereikbaarheid
van bedrijventerreinen is belangrijk.
Het CDA zet zich in voor:
● extra impuls voor duurzaam vervoer over water.
● 30 miljoen euro extra beschikbaar stellen om de leefomgeving rond de terminal bij Valburg te
verbeteren. Aandacht voor de logistieke hotspots die verbinding maken tussen verschillende
vormen van vervoer, zoals Doesburg, Valburg, Tiel en Nijmegen.
4.4 Luchthaven Lelystad Airport en Teuge
Het CDA vindt dat er veel zorgvuldiger moet worden omgegaan met besluiten die effect hebben op de
leefomgeving van inwoners. Bij de realisatie van de plannen voor Lelystad Airport moeten rekening
worden gehouden met de inwoners die onder de vast te stellen aanvliegroutes wonen.
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Het CDA zet zich in voor:
• opening van Lelystad Airport nadat het luchtruim is heringedeeld en dat de laagvliegroutes
zijn verdwenen.
• ruimte aan Luchthaven Teuge om te ondernemen. Hierbij moeten zowel de belangen van de
ondernemers als de omwonenden goed worden meegewogen.
4.5 De fiets in het vizier
Voor zowel de scholier, forens als de toerist zetten wij sterk in op het realiseren van een passend
hoogwaardig bovenlokaal (snel-)fietsnetwerk. Dat wil zeggen veilig, innovatief en voldoende brede
fietspaden.
Het CDA zet zich in voor:
● behoud van het fietsexamen, met een
blijvende rol voor de provincie.
● introductie van het School
Verkeersveiligheidslabel; een zeer
eenvoudige manier om nu en in de toekomst
kinderen veilig te leren deelnemen aan het
verkeer.
4.6 Altijd in de buurt: een fijnmazig openbaar
vervoer
Kleine kernen en stadswijken blijven bereikbaar en leefbaar door de aanwezigheid van goed openbaar
vervoer. Door middel van passende ov-arrangementen, met gebruik van buurtbussen en regiotaxi’s,
wordt het huidige voorzieningenniveau in stand gehouden.
Voor elke regio is een goede ov-verbinding essentieel voor schoolgaande kinderen en de mobiliteit
van ouderen en mindervaliden. Bepaalde bus- en treinverbindingen zullen wellicht niet economisch
rendabel zijn, maar zijn wel belangrijk voor de bereikbaarheid van de publieke voorzieningen.
Het CDA zet zich in voor:
● een intercitystation in Harderwijk.
● verbetering van de treinverbinding tussen Arnhem-Doetinchem-Winterswijk.
● dat belangrijke internationale treinverbindingen ook op Gelderse stations in de
dienstregeling behouden stoppen.
● aanwezigheid van vervoer op afroep.
● extra geld voor bereikbaarheid van publieke voorzieningen.
● een aanpak om zo snel mogelijk de veiligheid op de spoorovergangen te verbeteren en
onbeveiligde overgangen te beveiligen.
4.7 Duurzame mobiliteit
Nederland zet in op elektrisch vervoer, maar ook op waterstof voor zowel personenauto’s als
bedrijfsauto’s en Openbaar Vervoer. Gelderland wil daarin vooroplopen en stimuleert de ontwikkeling
van de technieken en implementeert plannen die deze transitie mogelijk maken.

11

Samen voor een beter Gelderland

5. Duurzaamheid is het nieuwe rentmeesterschap
5.1 Gelders Energieakkoord
Het CDA vindt dat de provincie een leidende rol heeft in de actiefase van Gelders Energieakkoord.
Niet sluiten geen energievormen op voorhand uit en het is aan de gemeenten om hierover afspraken
te maken. Voor elke inwoner moet de energietransitie betaalbaar zijn.
Het CDA zet zich in voor:
● een brede burger campagne omtrent de energie- en klimaattransitie, met apart aandacht voor
oudere inwoners.
● duidelijkheid wat betreft het moment iemand dat gasloos moet zijn.
● geld, menskracht en kennis om wijken en dorpen te helpen gasloos te worden.
● steunen van innovaties en onderzoeken (bijvoorbeeld van ultradiepe geothermie) om het
mogelijk te maken dat Gelderland aardgas vrij wordt.
● subsidies om huizen te isoleren en de woningvoorraad huurwoningen te verduurzamen.
● het stimuleren van initiatieven die inzetten op duurzame opwekking van energie in de buurt
van waar mensen wonen/werken.
● het handhaven van de energiecoaches.
● stimuleren van pilotprojecten en uitwisseling van best practices met behulp van het door de
provincie vrijgemaakte klimaatbudget (totaal € 360 miljoen in 12 jaar).
5.2 Verschillende vormen van energie
Draagvlak creëren is van essentieel belang om de realisatie van windturbines mogelijk te maken.
Het CDA vindt dat we minder afval moeten produceren. De vraag is niet waar gaan we heen met ons
afval maar hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk materialen hergebruiken.
Het CDA zet zich in voor:
● dat omwonenden en de lokale samenleving kunnen meedelen in de opbrengsten van windenergie.
● hulp aan bedrijven om van afval weer grondstoffen te maken.
● een provincie die het goede voorbeeld geeft door eigen afval en het gebruik van niet
hernieuwbare grondstoffen tot een minimum te beperken.
● innovaties voor het verwerken van asbest te stimuleren.
● innovaties en pilots op het gebied van opslag van energie te stimuleren, zoals batterijen,
waterstof en bodem gerelateerde oplossingen.
● proeven om meer ervaring op te doen met nieuwe energievormen, zoals LNG en waterstof.
● versnelling van de financiële regeling ‘Asbest eraf en zonnepanelen erop’ om in 2024 de leefen werkomgeving asbestvrij te krijgen.
5.3 Verduurzaming landbouw
Agrariërs zijn van generatie op generatie naast voedselproducenten de landschapsbeheerders. Er
komt de komende tijd veel op boeren af en ze moeten veel keuzes maken, zoals bedrijfsovername,
asbestverwijdering, duurzaamheidsmaatregelen en Natura2000.
Het CDA zet zich in voor:
● stabiliteit in regels, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn en zich kunnen
voorbereiden op de toekomst.
● ervencoaches die de agrarische ondernemers adviseren over de toekomst van hun bedrijf.
● een investeringsregeling voor jonge bedrijfsopvolgers in de agrarische sector.
● verdere verduurzaming van de agrarische gezinsbedrijven, zoals de kringlooplandbouw.
● duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling, mits er draagvlak is in de omgeving.
5.4 Waterveiligheid staat voorop
Gelderland wordt doorsneden door een aantal grote rivieren. Klimaatveranderingen leiden ertoe dat
de kans op overstromingen dan wel langdurige droogte toeneemt. Waterveiligheid voor onze inwoners
staat voorop en waar nodig nemen wij noodzakelijke extra maatregelen. Dat doen wij samen met onze
inwoners, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. De provincie moet met partners zorgen
voldoende en schoon drinkwater.
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6. Bestuur en financiën
6.1 Rol van de provincie
Het provinciebestuur met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en de ambtelijke organisatie
weet wat er leeft in de gemeenschap en heeft korte lijnen met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke instellingen.
Het CDA zet zich in voor:
● meer zichtbaarheid buiten het Huis der Provincie door leden van Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten.
● aanpassing van de organisatiestructuur van de provincie, zodat de ambtelijke organisatie
klachtgericht gaat werken richting inwoners en ondernemers.
● ruimte voor het initiatief vanuit gemeenten om te komen tot herindeling.
● investeren van een deel van het stamkapitaal (500 miljoen euro) voor een sterke economie,
verbetering van de verkeersveiligheid, een goede bereikbaarheid, cultuur en erfgoed, voor
meer duurzaamheid, sociale samenhang in, sport en de eigenheid van Gelderland.
● de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting niet te verhogen ; ook niet met een
inflatiepercentage.
6.2 Subsidies: snel, simpel en slagvaardig
Het CDA wil dat het aanvragen van subsidies snel, simpel en slagvaardig geregeld kan worden. Als
de provincie inwoners, organisaties en bedrijven wil stimuleren vraagt dat om een klantvriendelijke
houding in woord en daad.
Het CDA zet zich in voor:
● besluitvorming vanuit de provincie over eenvoudige subsidieaanvragen binnen 3 weken.
● automatische toekenning van de subsidie indien de provincie de termijn van 3 weken overschrijdt.
● een vaste contactpersoon voor vragen en hulp bij het aanvragen van een subsidie.
6.5 Vrijheid, democratie en burgerparticipatie
In 2019 en 2020 herdenken we dat het 75 jaar is geleden dat Operation Market Garden heeft
plaatsgevonden en Gelderland is bevrijd. Ook na deze herdenking is het wenselijk dat de
samenwerking tussen de vele organisaties en regio’s verankerd wordt.
Door Provinciale staten en het College van Gedeputeerden worden tal van besluiten genomen.
Voordat de besluiten worden genomen wordt aan inwoners, organisaties, bedrijven gevraagd om mee
te denken. Meepraten en samen komen tot een oplossing die kan rekenen op draagvlak onder de
bevolking is niet altijd eenvoudig te realiseren. Het betrekken van Gelderlanders bij te nemen
besluiten vindt het CDA van groot belang.
Het CDA zet zich in voor:
● continuering van de rondleidingen voor scholieren met het bijbehorende Statenspel en het
promoten daarvan bij de middelbare scholen in de provincie.
● continuering van projecten als ‘Jong Gelderland kiest’ voor MBO-studenten.
● ontwikkelen van Provinciale Staten 18-.
6.6 Media
In steeds meer gemeenten staat de lokale journalistiek onder druk.
Terwijl de lokale en regionale media een essentiële rol hebben in het
goed laten functioneren van de democratie. Journalisten vervullen een
belangrijke en onmisbare rol als tegenmacht voor het lokaal bestuur.
Het CDA zet zich in voor:
● investeren in een goede samenwerking tussen Omroep Gelderland en de lokale omroepen.
● dat blijvende financiering van Omroep Gelderland om programma’s te kunnen blijven maken
die bijdragen aan de regionale identiteit en de verbondenheid tussen Gelderlanders, zoals
Zomer in Gelderland en de Ridders van Gelre.
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