BEGINSELVERKLARING CRANENDONCK ACTIEF!
als vastgesteld tijdens de ALV op 17 oktober 2011
De kernwaarden van Cranendonck Actief! zijn:
1) Wij zijn een lokale politieke partij.
2) Binnen en buiten onze partij maken wij geen enkel onderscheid naar sociale status, geloof, afkomst,
geslacht of geaardheid. Wij stellen ons respectvol op naar alle geledingen.
3) Wij zijn transparant, integer, toegankelijk en stellen ons dienstbaar op naar alle groeperingen waar wij mee
te maken hebben.
4) Onze politiek kenmerkt zich door een evenwicht tussen People, Planet en Profit.
5) Ons karakter is democratisch en (zelf) kritisch, onze standpunten zijn gebaseerd op feiten. In de benadering
van onderwerpen stellen we ons niet dogmatisch doch met een open geest voor alle meningen op.
De kerndoelen waar CA! doorlopend naar streeft zijn:
a)
b)
c)
d)

Een efficiënte, transparante, toegankelijke, integere en dienstbare lokale overheid.
Een lokale samenleving waar gelijke kansen voor iedereen gelden en
waar iedere burger de ruimte heeft en aangemoedigd wordt in te participeren.
Een duurzame gemeente die verantwoord overgedragen kan worden aan onze kinderen.

De kernwaarden en -doelen verhalend omschreven.

Cranendonck Actief!, het verhaal achter een lokale politieke partij.
Cranendonck Actief! is er voor de inwoners, bedrijven en andere partijen in geen andere dan de gemeente
Cranendonck. Dat betekent dus een continue besef dat we niet voor onszelf bezig zijn, maar dat ons denken en
doen in dienst moet staan van de Cranendonckse samenleving. Binnen die samenleving willen we bereiken dat
iedereen, ongeacht sociale status, geloof, afkomst, geslacht of geaardheid gelijke kansen krijgt en gelijk
behandeld wordt. Wij streven naar een lokale samenleving waar iedereen de ruimte heeft om er zijn of haar
bijdrage aan te leveren en zich ook daartoe aangemoedigd voelt. Een samenleving waar mensen zich thuis
voelen.
Om dat te kunnen bereiken denken wij dat het noodzakelijk is dat de Cranendonckse overheid zich dienstbaar
naar de eigen samenleving opstelt en opereert op een efficiënte, open en eerlijke wijze. Niet zich verschuilend
achter regeltjes, maar pro-actief steeds zoekend hoe men nog beter de eigen samenleving van dienst kan zijn.
Een overheid die ook oog heeft voor de langere termijn: dat gehandeld wordt op een manier die ervoor borg
staat dat de vele waarden binnen onze gemeente ook kunnen worden overgedragen aan onze kinderen.
Als we dit willen bereiken, moeten we óók de hoogste normen aan onszelf opleggen. Wij zijn en willen niet
gelieerd worden met enige andere partij in die zin dat wij niet gebonden willen zijn of worden aan andere
uitgangspunten dan onze eigen waarden en de algemeen aanvaarde, democratische waarden binnen onze
samenleving. Cranendonck is uniek en dat zijn wij ook. Daarom spelen binnen Cranendonck Actief! sociale
status, geloof, afkomst, geslacht of geaardheid ook geen enkele rol. Eenieder zal met hetzelfde respect worden
bejegend. Wij blijven continue kritisch op onszelf en staan daarom steeds open voor kritiek, zowel uit eigen
geledingen als van daarbuiten. Wij beseffen daarom ook dat we als partij, maar ook als individu, daarop
aanspreekbaar moeten zijn. Wij willen midden in de Cranendonckse samenleving staan, want alleen dan
kunnen we voldoen aan onze uitgangspunten en onze doelen bereiken.
Ons handelen zal te allen tijde open en eerlijk zijn. Ons denken en doen zal niet geleid worden door dogma's
maar wij staan open voor alle meningen. De samenhang tussen "People, Planet, Profit" is toetssteen voor onze
gedachtenvorming. Met andere woorden: er dient steeds gestreefd te worden naar een gezond evenwicht
tussen de belangen van het individu en de maatschappij, de onderneming en ons leefmilieu. Onze uiteindelijke
standpunten ten aanzien van welk onderwerp dan ook zullen, naast op onze uitgangspunten, op feiten
gebaseerd zijn.
Hiervoor staan wij, hierop mag u ons afrekenen.

