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Inleiding 
ChristenUnie, partij in de samenleving 

 

Van de lijsttrekker 

Wat is het fijn om in vrijheid in zo’n mooi dorp als Alblasserdam te wonen.  

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze 

buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de 

manier van samenleven in Alblasserdam. 

Het gaat over het nu, de voorzieningen, de hoeveelheid groen, maar ook hoe we omgaan met de 

schepping, over duurzaamheid, ook over toekomstplannen. Kunnen onze kinderen straks ook nog fijn 

wonen in Alblasserdam. En als we oud worden? Is er dan ook nog plek voor ons, voor onze ouders? 

Zijn er ook de goede voorzieningen? Als ChristenUnie willen we ons daar voor inzetten! 

 

Jako Sterrenburg 

 

Speerpunten 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 willen we als ChristenUnie extra 

aandacht vragen voor de volgende (speer)punten: 

 

- Spreekuur voor inwoners van Alblasserdam zodat ze echt gehoord worden met als motto 

‘Elke vraag verdient een antwoord’ 

- Inwoners meer betrekken bij veiligheid in de eigen buurt 

- Overlast voorkomen door camera’s te plaatsen waar dat nodig is 

- Samenwerking zoeken met de waterschappen op het gebied van klimaat, energie en milieu 

- Eerlijke energie transitie zodat iedereen mee kan doen 

- Werken aan Alblasserdam als dementievriendelijke gemeente 

- Aan de slag met manifest ‘Waardig ouder worden’ 

- Ondersteunen van mantelzorgers (o.a. door respijtzorg) 

- Meer aandacht voor de ondersteuning van jeugd en gezin 

- Hulpverlening bij armoede wordt lokaal georganiseerd, daarbij worden vrijwilligers ingezet 

- Toerisme niet ten koste van de inwoners 

- Samenwerking binnen Drechtsteden verstevigen of vernieuwen 

- Waar mogelijk leegstaande panden ombouwen tot woningen 

- Meer aandacht voor groen en duurzaamheid 

Een samenleving met toekomst 

De afgelopen coronacrisis heeft ons geleerd dat als het er op aankomt we in Alblasserdam oog voor 

elkaar hebben en dat we bereid zijn om elkaar te helpen. Daar willen we met dit programma op 

verder bouwen; bouwen aan een Alblasserdam waar het steeds meer draait om ‘wij’ in plaats van om 

‘ik’. Bouwen aan een dorp waarin aandacht is voor wat echt telt: zorg voor elkaar met een overheid 

die de bondgenoot is van de inwoners. 
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Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze 

tijd laten wij ons als christelijke partij leiden door de Bijbel. 

De Bijbel is daarbij het licht op ons pad. Vanuit de opdracht 

in Jeremia 29:7 willen we ons inzetten voor Alblasserdam. 

God vraagt ons immers ook om recht te doen en onze 

medemens lief te hebben als onszelf.  

 

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet 

maakbaar. Maar de overheid is er wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren.  

Ten slotte 

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale 

standpunten zijn niet zomaar opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. 

Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur 

uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde 

te stellen (en andersom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet je in voor de bloei van de 

stad waarin je woont, want de 

bloei van de stad is ook jullie 

bloei.(Jeremia 29:7) 
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Hoofdstuk 1 Betrouwbare overheid 
 

Binnen de gemeente Alblasserdam is elke inwoner uniek. Dat betekent ook dat we als inwoners te 

maken hebben met verschillen. Belangrijk is dat er ruimte is voor die verschillen zodat we ondanks de 

verschillen met elkaar kunnen samenleven. 

De overheid heeft als taak om die samenleving te stimuleren en te ondersteunen. Dat betekent dat 

de inwoners een beroep kunnen doen op de overheid als dat nodig is. Maar daarnaast is het minstens 

zo belangrijk dat de overheid de ruimte biedt aan de inwoners om eigen verantwoordelijkheid te 

nemen. Uitgangspunt daarbij is dat de overheid wel betrouwbaar is. In dit hoofdstuk wordt 

aangegeven hoe we daar aan willen werken zodat de inwoners op de gemeente kunnen rekenen. 

 

Vertrouwen 

Als raadsleden in Alblasserdam willen we bijdragen aan het vertrouwen door: 

 Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Alblasserdam.  

 Bij de totstandkoming van een coalitie te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak. 

 Vanuit de gemeente wordt een spreekuur in te stellen waar iedereen met zijn of haar vragen 

terecht kan. Onder het motto ‘Elke vraag verdient een antwoord’ zorgt de gemeente voor het 

antwoord op de vraag en houdt de vraagsteller op de hoogte van de voortgang. Uiteraard 

kan daarbij ook gebruik gemaakt worden van de digitale mogelijkheden. Uitgangspunt is wel 

dat het stellen van een mondelinge vraag altijd mogelijk moet blijven. Belangrijk hierbij is dat 

de inwoner niet zelf hoeft te zoeken naar de juiste persoon maar dat de gemeente er voor 

zorgt dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt. 

 Het onderwerp integriteit continu aandacht te geven: 

 

o Raad en college beleggen elke twee jaar een bijeenkomst over integriteit, zodat 

dilemma’s regelmatig besproken worden. 

o De burgemeester is hoeder van de integriteit en daarmee ook vertrouwenspersoon 

voor raad en college. De burgemeester stelt een tweede vertrouwenspersoon aan, 

waarbij ervoor wordt gezorgd dat er altijd een man en een vrouw 

vertrouwenspersoon zijn. 

 

Betere wereld 

Aan onze wereld is nog veel te verbeteren. De inwoners van Alblasserdam mogen er op vertrouwen 

dat de overheid daarin ook doet wat het kan.  Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om te werken 

aan een betere wereld. Je kunt daarbij denken aan de bestrijding van armoede, zorgen voor 

onderwijs maar ook de zorg voor Gods goede schepping. Als gemeente Alblasserdam doen we er alles 

aan om deze doelen te vertalen naar onze praktijk door ze als uitgangspunt te nemen bij het maken 

van beleid. Ook stimuleren we inwoners om ook hun steentje bij te dragen. Daarbij is het wel 

belangrijk dat het voor de inwoner haalbaar en betaalbaar is.  

 

De gemeente, dat zijn we samen 

In Alblasserdam vormen we samen met alle inwoners de gemeente. Dit betekent dat de overheid niet 

alles zelf regelt maar de inwoners betrekt bij het opstellen van het beleid. Uiteraard daar waar het 

mogelijk en noodzakelijk is.  

Dit doen we door: 

 

 Ruimte te geven aan initiatieven die door inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijven, 

kerken worden aangedragen. Uiteraard binnen gestelde kaders. 
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 Inwoners die zich willen inzetten binnen de gemeente daar de mogelijkheid voor te geven. 

 

Hierdoor maken we gebruik van de ervaring en kennis die er is onder de inwoners van Alblasserdam. 

 

Bij alle besluiten die worden genomen zijn er veel die gaan over de toekomst. Voor de jongeren zijn 

deze besluiten van belang omdat zij de toekomst zijn. Daarom willen we jongeren betrekken bij de 

politiek door:  

  

 Plannen van de gemeente te toetsen op de gevolgen voor jongeren. (generatiecheck)  

 Zorgen dat alle leerlingen uit de groepen 6-8 van de basisscholen uit de gemeente zicht 

krijgen op wat de gemeenteraad doet, bijvoorbeeld door het organiseren van gastlessen 

over/vanuit de gemeentepolitiek. 

 Door op scholen in groep 8 voorlichting te geven hoe het gemeentebestuur werkt. 

 Investeren in jongeren gemeenteraad. 

 

 

Lokale Media 

Onafhankelijke lokale en regionale media zijn cruciaal voor de lokale nieuwsvoorziening en de lokale 

democratie. Ze informeren inwoners, houden bestuurders scherp en agenderen maatschappelijke 

kwesties. Als gemeente hebben we de taak om te zorgen dat de lokale media hun werk kunnen doen.  

 

Digitale vaardigheid 

In onze gemeente telt ieder mee, en daarom wil de ChristenUnie dat onze dienstverlening en 

gemeentelijke projecten aansluiten bij iedere inwoner. Toch dreigen er mensen digitaal de aansluiting 

te missen en wordt kans-ongelijkheid vergroot. Inwoners moeten daarom geholpen worden om 

digitaal vaardig te zijn.  

 

Communicatie 

Voor veel mensen is de samenleving complex daarom willen we dat de gemeente Alblasserdam haar 

regels zo simpel mogelijk houdt. Bij vragen over de regels moet er altijd een fysiek loket zijn waar je 

terecht kunt. 

 

Zelfstandig Alblasserdam 

De ChristenUnie is voorstander van de bestuurlijke samenwerking binnen de Drechtsteden 

waarbinnen Alblasserdam als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan. 

 

Financiën  

Het geld dat we als gemeente kunnen uitgeven schiet altijd te kort om aan alle wensen te kunnen 

voldoen. Daarom moeten we het beschikbare geld zorgvuldig besteden waarbij de noden van de 

inwoners het uitgangspunt vormen. Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken 

hebben met de nood van individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande 

voorzieningen zo veel mogelijk ontzien. De lokale belastingdruk stijgt in principe niet meer dan de 

inflatiecorrectie. De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is zoveel mogelijk 

kostendekkend. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het maken van de keuzes bij de 

gemeenteraad.  
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Hoofdstuk 2 Veiligheid 

 
Veiligheid zal bij vrijwel iedereen bovenaan het lijstje staan met eisen die aan de overheid worden 

gesteld. De overheid is de eerste verantwoordelijke als het gaat om veiligheid. Je kunt veiligheid 

uitdrukken in cijfers, bijvoorbeeld hoeveel inbraken er worden gepleegd. Maar bij veiligheid speelt ook 

het gevoel van veiligheid een belangrijke rol.  

 

Belangrijke aandachtspunten voor ons zijn:  

 

Meer blauw op straat 

Door meer aanwezigheid van agenten in de wijk verhoog je het gevoel van veiligheid van de 

inwoners. Uiteraard zal het ook meehelpen om het aantal onveilige situatie te verlagen. Het mes 

snijdt dus aan beide kanten. Door de wijkagent willen we ook de inwoners van de wijk stimuleren om 

zelf na te denken over de veiligheid in de wijk waarbij de wijkagent een aanspreekpunt kan zijn voor 

eigen initiatieven als buurtpreventie. 

 

Bewoners betrekken bij het veiligheidsplan voor de buurt 

Voor elke wijk wordt een veiligheidsplan opgesteld. Door het betrekken van inwoners bij het opstellen 

en bijsturen van het veiligheidsplan van de wijk de inwoners laten weten wat er allemaal gebeurt om 

de veiligheid in de wijk te verhogen. Dit maakt het ook makkelijker om initiatieven in de wijk op te 

pakken en in te passen in het veiligheidsplan. Zo maken we samen de wijk veiliger. 

 

Meer camera’s waar nodig 

Gebleken is dat er locaties zijn in Alblasserdam waar overlast ontstaat door bijvoorbeeld verkoop van 

drugs. Gebleken is dat de overlast vermindert als er mensen, toevallig, meekijken. Daarom is het 

plaatsen van camera’s, waarmee je continue meekijkt, een goede manier om de overlast te beperken. 

Uiteraard moet zorgvuldig met de inzet van deze camera’s worden omgesprongen en moet deze 

beperkt worden tot de plaatsen waar deze effectief is en zo lang de overlast bestaat. 

 

Openbare buitenruimte ziet er netjes en verzorgd uit 

Omdat een buitenruimte die niet goed onderhouden is kan zorgen voor een onveilig gevoel heeft een 

nette en verzorgde buitenruimte in Alblasserdam prioriteit. 

 

Verwevenheid tussen boven- en onderwereld 

Omdat de problematiek rond de grote criminaliteit niet als gemeente alleen is aan te pakken wordt er 

nauw samengewerkt met Regionale Informatie en Expertise Centra die beschikken over de 

deskundigheid op dit gebied. Verdere aandachtspunten op dit terrein: 

 

 De gemeente Alblasserdam werkt mee aan een regionaal plan van aanpak Ondermijning ter 

bestrijding van verwevenheid van boven- en onderwereld en daarmee het aanpakken van de 

georganiseerde (grootschalige) criminaliteit. Dit vraagt om regionale samenwerking. 

 Aandacht voor de financiering van de regionale aanpak is noodzakelijk. 

 

Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Het gezin neemt een belangrijke plaats in binnen de samenleving en hoort een veilige basis te zijn.  

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn onacceptabel en aandacht hiervoor krijgt een hoge 

prioriteit. Ondersteuning en preventie zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.  
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Hoofdstuk 3 Energie, klimaat en milieu 
Er is veel werk aan de winkel op het gebied van energie, klimaat en milieu. Gods schepping is ons 

gegeven en we hebben de verantwoordelijkheid deze goed te beheren. De problemen kunnen 

moeilijk worden onderschat. Er gebeurt al heel veel op dit terrein maar er moet nog veel meer 

gebeuren. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van enkele aandachtspunten aangegeven waar het 

volgens ons nog beter kan. 

 

Samenwerking met waterschappen 

De waterschappen zijn heel erg actief op dit terrein. Daarom is het verstandig om meer de 

samenwerking te zoeken met, in ons geval, waterschap Rivierenland. Door een beroep te doen op de 

kennis en kunde van het waterschap kunnen we sneller grotere stappen maken. 

 

Geautomatiseerd vuil scheiden 

Momenteel loopt in Alblasserdam de discussie of er eventueel extra betaald moet gaan worden voor 

het inzamelen van restafval. Als daarvoor wordt gekozen is het risico aanwezig dat er illegaal 

gedumpt wordt, iets wat je nu al ziet in andere gemeenten. Daarom stellen wij voor te onderzoeken 

in hoeverre het automatisch scheiden van afval een oplossing kan zijn. Daarbij zijn de kwaliteit van 

afvalscheiding en de kosten die ermee zijn gemoeid belangrijke onderzoeksdoelen. 

 

Eerlijke energie transitie 

De klimaat problematiek wordt onder andere veroorzaakt door de uitstoot van CO2. Dit wordt weer 

veroorzaakt doordat we gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Daarom zal het 

steeds belangrijker worden om het gebruik van aardgas terug te dringen en over te schakelen op 

schone energiebronnen. Dit heeft gevolgen voor iedereen dus ook voor ons in Alblasserdam. De 

gemeente Alblasserdam zal deze overschakeling blijven stimuleren. Daarbij moet wel worden gekeken 

naar de draagkracht van elk huishouden. Als de mogelijkheden te kort schieten denkt de gemeente 

mee bij het zoeken naar oplossingen. Zo kan iedereen meedoen en is er sprake van een eerlijke 

energie transitie. Uiteraard worden alle initiatieven van inwoners op dit gebied zoveel mogelijk 

ondersteund. 

 

Energie voorziening gemeente 

De gemeente Alblasserdam zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie, duurzaam en zo dicht 

mogelijk bij Alblasserdam wordt opgewekt. Belangrijk  is dat hiervoor een totaalplan voor 

Alblasserdam wordt opgesteld. De inwoners worden bij het opstellen van dit plan betrokken. 

 

Luchtkwaliteit 

Gezien de locatie van Alblasserdam, langs de drukke rijksweg A15, is het van belang dat de 

luchtkwaliteit een punt van aandacht blijft. Het monitoren van de luchtkwaliteit kan daarvoor niet 

worden gemist. 
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Hoofdstuk 4 Zorg 
De opdracht om te zorgen voor de kwetsbaren is op veel plaatsen terug te vinden in de Bijbel (denk 

bijvoorbeeld aan Mattheüs 25). Daarom heeft de zorg hoge prioriteit binnen ons programma. 

Belangrijk in dit kader is om de zorg dichtbij te organiseren, en een menselijke maat in het oog te 

houden. Daarbij moet de gemeente vol inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg 

en participatie en het verminderen en voorkomen van bureaucratie. Er wordt gedacht vanuit de 

zorgvraag van de inwoners. 

 

Aan de hand van enkele aandachtspunten werken we dit verder uit. 

 

Algemeen 

 Zorg via een PGB moet mogelijk blijven. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid om 

identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is. 

 Er is structureel overleg tussen kerken [diaconieën] en de gemeente om kerken een 

volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van het dorp. 

 Een eigen bijdrage voor zorg\ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding. 

 Meer hergebruik van [zorg] middelen in het kader van duurzaamheid. 

 De gemeente organiseert een onafhankelijke ombudsfunctie. Dit kan ook regionaal geregeld 

worden. 

 

 

Mantelzorg/Familiezorg 

Binnen Alblasserdam zijn er heel veel inwoners actief als mantelzorger. De zorg die mantelzorgers 

bieden is onvervangbaar, langdurig, informeel en vaak familiair. Daarom is ondersteuning van de 

mantelzorger onontbeerlijk. We willen inzetten op: 

 Ontwikkelen van een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, de SWA speelt hierin al een 

belangrijke rol. 

 Respijtzorg organiseren binnen de gemeente. 

 Extra aandacht voor jonge mantelzorgers, zeker als zij zorgtaken moeten combineren met 

school of studie. 

 Minimaliseren van drempels bij het aanvragen van een mantelzorg woning. 

 Mensen die mantelzorger zijn, worden actief op de mogelijkheden van ondersteuning 

gewezen. 

 

Dementie 

Alblasserdam wordt een dementievriendelijke gemeente. Dit bereiken we door: 

 Medewerkers een gerichte training Samen Dementievriendelijk aan te bieden 

 Dementie bespreekbaar te maken in de samenleving 

 Juiste zorg en ondersteuning aanbieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Een inloophuis, volgens het concept van een Odensehuis, past hier goed in. De initiatieven 

om in Alblasserdam tot een dergelijk huis te komen ondersteunen wij dan ook van harte! 

  

Ouderen 

Ouderen nemen een belangrijke plaats in binnen de samenleving. Extra aandacht voor hen kan 

worden vormgegeven door: 

 In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen te kijken hoe voorzieningen met een 

sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer. 
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 In de sociale kaart dient ook het ouderen vervoer via SWA (“Graag gedaan” vervoer) te 

worden opgenomen. 

 Cursussen in de bibliotheek om ouderen, zo nodig, digitaal vaardig te maken worden/blijven 

aangeboden. 

 Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid. 

 Bezoeken van ouderen vanuit het SWA om (verborgen) problemen op te sporen blijft 

prioriteit krijgen. Deze bezoeken zijn onmisbaar en geven een goed beeld van de behoeften 

van de ouderen in Alblasserdam. Inzet van vrijwilligers wordt gestimuleerd. 

 

Waardig ouder worden 

Het is van grote waarde dat iedereen de mogelijkheid krijgt om waardig ouder te worden. Het 

manifest ‘Waardig ouder worden’ geeft goede aanknopingspunten voor het vormen van beleid. Enkele 

hoofdthema’s: 

 Sla een brug tussen jong en oud door het gesprek met elkaar aan te gaan. De gemeente 

stimuleert een maatschappelijke dialoog. 

 Onderzoek de mogelijkheden van nieuwe woonzorgconcepten zodat ouderen langer 

zelfstandig kunnen wonen. Denk daarbij aan concepten waar oud en jong samen wonen. 

 Zorg voor ontmoetingsplekken voor jong en oud. 

 

Vluchtelingen 

Enkele jaren geleden heeft Alblasserdam laten zien dat het verantwoordelijkheid wil nemen als er 

vluchtelingen opvang nodig hebben. Als dit weer nodig zou zijn, en dat kan zo maar, hanteren we 

aan de volgende uitgangspunten: 

 

 Voor statushouders moet verantwoordelijkheid worden genomen; Alblasserdam draagt daarin 

zijn steentje bij. Problemen op de huizenmarkt worden voorkomen door (tijdelijk) extra 

huisvesting te realiseren een door gebruik te maken van leegstaande panden. 

 Daarbij wordt voorkomen dat alle asielzoekers bij elkaar worden gehuisvest. Spreiding over 

de gemeente is belangrijk. 
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Hoofdstuk 5 Gezin, jeugd en onderwijs 
Ondersteuning gezinnen 

Het gezin is het belangrijkste onderdeel van onze samenleving dat alle aandacht verdient. We willen 

de gezinnen op de volgende manieren ondersteunen: 

 

 Problemen voorkomen is beter dan ze achteraf oplossen, daarom zijn we voor preventie aan 

de voorkant. Zoals we de afgelopen periode in de raad hebben gepleit voor laagdrempelige 

hulp ter voorkoming van scheidingen willen we dit uitbreiden met ouderschapscursussen. 

Informatie over relatieondersteuning moet laagdrempelig beschikbaar zijn. 

 Initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, zoals bijvoorbeeld buurtgezinnen 

worden ondersteund 

 

Jeugdzorg 

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de jeugdzorg, met name de overgang van rijk naar de 

gemeente, hebben veel teweeg gebracht. We willen de volgende punten benoemen: 

 

 Vroegtijdige signalering van problemen is essentieel. Een goede link tussen jeugd, scholen, 

jeugdzorg en gemeente is daarbij van belang. Waar dit ondersteund en verbeterd kan 

worden moet daar vanuit de gemeente alle ruimte en aandacht voor zijn. 

 Elk kind heeft recht om op te kunnen groeien in een (pleeg)gezin. Waar kinderen toch buiten 

een gezinssituatie opgroeien wordt ondersteuning geboden om tot een alternatief te komen. 

Extra ondersteuning van pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen is daarbij 

noodzakelijk. 

 

Onderwijs 

De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. En alle onderwijs is bijzonder. Dit houdt in dat 

ouders, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor 

een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen en dat de gemeente de diversiteit 

van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteert. Ouders behouden in 

Alblasserdam de vrijheid van schoolkeuze. 

De gemeente versterkt waar mogelijk de samenwerking met de Samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs PO en VO 

De gemeente heeft een stimulerende rol en waar nodig faciliterend om projecten te ondersteunen op 

het vlak van: 

 

 Gelijke kansen voor elk kind 

 Voorkomen van pesten 

 Het bevorderen van leesvaardigheid (laaggeletterdheid bestaat nog steeds) 
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Hoofdstuk 6 Economie 
Uitgangspunt bij het nadenken over de economie is voor ons dat de economie er is voor mensen in 

plaats van andersom. Bedrijven en ondernemers in Alblasserdam zijn onmisbaar en van grote waarde 

voor onze economie en leefbaarheid. 

Onderstaand een aantal aspecten die de komende tijd aandacht vragen. 

 

Ondernemers 

Zoals hierboven al genoemd zijn ondernemers onmisbaar in Alblasserdam Wij pleiten dan ook voor 

een toegankelijke gemeente voor ondernemers. Het spreekuur waar we eerder al voor hebben gepleit 

zou ook een toegankelijke manier voor ondernemers kunnen zijn om hun vragen kwijt te kunnen. 

Uiteraard is een proactieve benadering vanuit de gemeente ook een voorwaarde, zodat problemen 

van ondernemers vroegtijdig kunnen worden onderkend. Daarmee kan worden voorkomen dat 

bedrijven onze gemeente verlaten. Het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek zou hier voor kunnen 

worden gebruikt. 

 

Toerisme 

Het toerisme is een manier voor ons dorp om inkomsten te genereren. Een belangrijke kanttekening 

die we daarbij willen plaatsen is dat het niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid van ons dorp. 

Onze invloed daarop is beperkt omdat het voornamelijk toeristen betreft die de molens van Kinderdijk 

bezoeken. Waar er mogelijkheden zijn om het niet ten koste te laten gaan van onze inwoners moeten 

deze worden benut. 

 

Zondagsrust 

In ons dorp is er nog sprake van zondagsrust waarbij de winkels gesloten zijn. Wij ervaren dat als 

een zegen. Een goede balans tussen werken en rusten is voor elke mens van belang. De ontwikkeling 

waarbij de economie 24 uur doorgaat is geen goede. 

De winkelsluiting op zondag voorkomt ook een aantrekkende werking op toeristen.  

 

Duurzaamheid 

We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor duurzaam ondernemen in Alblasserdam. Daarom zal 

de gemeente hierover in gesprek moeten blijven met de ondernemers en bedrijven. Bij die 

gesprekken moet duidelijk zijn dat duurzaamheid in Alblasserdam prioriteit krijgt en bij het bepalen 

van beleid een belangrijk uitgangspunt is. 
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Hoofstuk 7 Meedoen op de arbeidsmarkt 
Binnen je werk heb je de mogelijkheid om talent en verantwoordelijkheid tot hun recht te laten 

komen. Daarom is het belangrijk dat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt. Daarom willen we 

de komende periode inzetten om de randvoorwaarden te creëren zodat iedereen ook daadwerkelijk 

mee kan doen op de arbeidsmarkt.  

 

Opleiding laten aansluiten op de arbeidsmarkt 

Voor de jongeren die worden opgeleid om deel te gaan nemen op de arbeidsmarkt is het belangrijk 

dat de opleiding aansluit op wat er in de arbeidsmarkt wordt verwacht. Dit kan de gemeente 

Alblasserdam niet alleen. Daarom wordt in regionaal verband de samenwerking tussen bedrijfsleven 

en onderwijs actief gestimuleerd. De onderwijsroute is hierin belangrijk en moet zeker blijven. 

 

Participatie 

Zoals hierboven al is genoemd is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. De participatiewet vraagt 

speciale aandacht voor mensen die moeite hebben met deelnemen aan de arbeidsmarkt.  

Het is belangrijk dat zij hier niet ver voor moeten reizen, maar dat dit zo veel mogelijk dichtbij plaats 

vindt. 

De gemeente neemt hierin verantwoordelijkheid en biedt de gevraagde ondersteuning. Daarin geeft 

de gemeente zelf het goede voorbeeld en maakt bedrijven enthousiast door hen hierin te ontzorgen. 

Daarbij kan worden gedacht aan coaching op de werkvloer. Daarnaast zorgt de gemeente voor 

mogelijkheden voor bedrijven en mensen met een arbeidsbeperking om elkaar te ontmoeten en zo 

tot samenwerking te kunnen komen. 

 

Armoede 

Helaas is de praktijk dat, ook in een rijk land als Nederland, er toch mensen in armoede leven. 

Op basis van onderzoek van het NIBUD wordt het aantal huishoudens dat in Alblasserdam met 

armoede te maken heeft geschat op ongeveer 1.325. Dat zijn niet alleen mensen die werkloos zijn 

maar ook zijn daarbij de zogenaamde “werkende armen”. 

Daarnaast zijn er naar schatting 1.580 huishoudens met ernstige schulden(risico’s). 

 

Armoede en schulden zijn geen keuzes. Niemand is helemaal selfmade. Het kan iedereen overkomen.  

Armoede en schulden slurpen vaak in huishoudens alle aandacht op. Met onze voorstellen zorgen we 

voor ruimte voor gezinnen om rond te komen en helpen we bij het voorkomen of oplossen van 

schulden. Zodat mensen weer rust kunnen ervaren en er ruimte is voor aandacht en zorg voor elkaar. 

Want dat is wat écht telt.  

 

De Christen Unie vindt dat maximaal moet worden ingezet op mensen die leven in armoede en/of 

met problematische schulden van doen hebben. De beide leefgebieden hebben niet alleen te maken 

met geld maar daaraan zijn praktisch altijd ook problemen op het gebied van de psyche, relaties, 

werk, isolatie en eenzaamheid verbonden.  

 

De maximale inzet van de gemeente Alblasserdam bestaat uit: 

 

• Overzicht verkrijgen binnen Alblasserdam over het aantal mensen die leven in armoede dan 
wel te maken hebben met schulden problematieken. De gemeente voert actief beleid om de 

aantallen inzichtelijk te hebben en stelt daarin doelen.  

 

• Inzicht en overzicht verkrijgen in landelijke fondsen en lokale voorzieningen. Deze moeten op 

elkaar aansluiten en breed bekend zijn. Hulp kan hiervoor worden gezocht bij de 
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samenwerkende instituten zoals de Nederlandse SchuldHulpRoute, de Voorzieningenwijzer en 
Geldfit. Dit moet niet alleen bekend zijn bij  de hulpverleners maar ook bij de burgers. Het 

verhoogt hun zelfredzaamheid.   

  

• Een op de negen kinderen groeit op in armoede. Minstens twee kinderen per klas. Het leidt 

tot verspilling van kansen, generatie op generatie. Maar ieder kind moet mee kunnen doen: 

sporten, muziekles, zwemles. Extra geld is nodig om armoede onder kinderen te bestrijden. 
Ook hier kunnen lokale fondsen worden aan gewend (b.v. Stichting Leergeld) 

 

• Veel zelfstandige ondernemers (vooral ZZP-ers) hebben het – al of niet door de corona 
periode – moeilijk. Het Ondernemersloket Drechtsteden moet laagdrempelig ingericht en 

makkelijk bereikbaar te zijn. Op gebied van voorlichting en hulp moeten de ondernemers 

deskundige hulp ontvangen in verbinding met de couleur locale van het zakenleven.  

 

• De inrichting van de Sociale Dienst Drechtsteden moet zodanig zijn dat deze dienst een 

belangrijke spil is in de hulpverlening. Zij is bij uitstek de professionele organisatie maar 
werkt nauw samen met de lokale professionals en vrijwilligers. Zij verkleint figuurlijk en 

letterlijk (klantgericht en op locatie) de afstand tussen de SDD in Dordrecht en de lokale 
hulpvragers.  
 

 

In Alblasserdam groeien te veel kinderen in armoede op. Veelzeggend is dat 60 procent van deze 

arme kinderen, werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak 

tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. 

 Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, moet maximaal worden ingezet op 

preventie en vroeg signalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Wij 

willen de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over 

gaat doorbreken. 

 

Invulling 

De Christen Unie is voor een lokale, centraal georganiseerde hulpverlening. Voor de burger moet het 

duidelijk zijn waar het centrale loket is waar ze met hun vragen terecht kunnen. Geheel Alblasserdam 

is te benoemen als één wijkteam.  

De gemeente is eindverantwoordelijk en coördineert. Alle partners mogen hun eigen kleur hebben. 

Zowel professionals als vrijwilligers werken samen, zij zijn niet concurrerend maar aanvullend, maar 

vooral dienstverlenend aan de inwoners. Organisatiebelangen komen op de tweede plaats.  

Er zijn bij de organisaties geen wachtlijsten. Als deze er toch zijn coördineert de gemeente het 

wegwerken er van.   

 

De Christen Unie pleit voor inzet van vrijwilligers. Zij bieden zelfstandig of in het verlengde van - en 

ondersteunt door professionals – een belangrijke bijdrage.  

Te denken valt aan inzet bij vroeg signalering (preventie), coaching/begeleiding in trajecten en de 

nazorg.  

Vrijwilligers zijn geen bedreiging voor professionals maar een welkome aanvulling. Daar waar 

professionals om organisatorische redenen moeten afhaken (wachtlijsten!) kunnen vrijwilligers 

aanvullend zijn.   

 

De Christen Unie wil inwoners van het dorp (ervaringsdeskundigen) betrekken bij het beleid. Zij 

stimuleert initiatieven op dit gebied. Het is goed dat inwoners elkaar versterken, bemoedigen, tips 

geven en weerbaar maken. Elkaar de weg wijzen naar hulpverlenende instanties. 

Maar het is ook goed als inwoners met beleidsmakers hun ervaringen delen zodat de leefwerelden 

van beide partijen elkaar kunnen bestuiven. Soms misschien wel een luis in de pels kunnen zijn.  
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Hoofdstuk 8 Wonen en ruimte 
Een essentieel onderdeel van samenleven binnen de gemeente is wonen. Dat gaat niet alleen over 

huizen maar ook over samenleven en samenhang binnen wijken. Helaas is de huidige situatie op de 

woningmarkt zorgelijk. Met name de kansen voor starters op de woningmarkt zijn heel klein. Het 

woningaanbod in Alblasserdam is ook beperkt. Daar komt bij dat de mogelijkheden om woningen bij 

te bouwen in Alblasserdam beperkt zijn. We zetten in op:  

 

 Als er sprake is van leegstand wordt als eerste optie gekeken of het pand geschikt gemaakt 

kan worden voor woningbouw. De rol van de gemeente ligt hierin vooral in het 

bestemmingsplan. 

 Het percentage van sociale huurwoningen moet op peil blijven 

 De gemeente ontwikkelt voor buurten en wijken een leefbaarheidsbeleid samen met 

betrokkenen zoals bewoners, welzijnswerk, corporaties, politie en onderwijs. 

 Er wordt regionaal samengewerkt om te komen tot wachtlijstbeheer en nieuwbouw. 

 Onderzoeken of eigen inwoners voorrang kunnen krijgen bij nieuwbouwprojecten. 

 Bij nieuwbouw is sprake van een woonverplichting. 

 De leefomgeving wordt netjes bijgehouden (denk aan straatverlichting, onderhoud trottoirs 

en onkruidbestrijding). De initiatieven vanuit de bewoners worden gewaardeerd maar 

ontslaat de gemeente niet van haar verantwoordelijkheid. 

 De nieuwe omgevingswet wil meer ruimte bieden voor participatie. Een goede 

participatieverordening waarin beschreven wordt hoe dat gaat worden vormgegeven is 

daarbij noodzakelijk. 

 Een goede omgevingsvisie wordt in samenspraak met de bewoners vormgegeven. 

 Nieuwbouwplannen die ten koste gaan van de buitenruimte zijn ongewenst. 

 De gemeente kiest bij de inrichting van de buitenruimte voor groene oplossing. Asfalt en 

tegels worden zoveel mogelijk vervangen door water doorlatende oplossingen. Inwoners 

wordt gestimuleerd hun steentje daarin bij te dragen. 

 (On)Toegankelijkheid van het dorp, met name tijdens spits uren  blijft een punt van aandacht 

en zorg. 
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Hoofdstuk 9 Mobiliteit 
Meer dan de helft van de verplaatsingen vinden plaats op korte afstand. Daarom zijn wij voorstander 

van voorrang voor langzaam verkeer in Alblasserdam. Een mooi principe hiervoor is het STOP 

principe: eerst Stappen, dan Trappen (fiets), dan Openbaar vervoer en als laatste pas de 

Personenwagen. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 

 Goede fietspaden in Alblasserdam moeten door de hele gemeente beschikbaar zijn. In de 

afgelopen periode is daar al een goede stap in gezet. 

 Kruisingen moeten veilig en fietsvriendelijk zijn. 

 De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets door naast goede fietspaden te zorgen voor 

beschikbaarheid van voldoende fietsenstallingen. Onderzocht wordt in hoeverre het mogelijk 

is om bewaakte fietsenstallingen te realiseren. 

 Verduurzamen van de mobiliteit is belangrijk daarom wordt ingezet op beperking van 

overbodig verkeer en vergroting van het aandeel lopen en fietsen binnen Alblasserdam. 

 Sluipverkeer wordt zoveel mogelijk ontmoedigd en tegengegaan. 

 In het gemeentelijke handboek voor de openbare ruimte komen duidelijke eisen voor de 

toegankelijkheid. 
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Hoofdstuk 10 Kunst, cultuur en sport 
Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving en nemen zo een belangrijke 

plaats in binnen onze gemeente. 

 

We willen de komende raadsperiode inzetten op de volgende punten: 

 

 Cultuureducatie voor kinderen wordt dichtbij en betaalbaar vormgegeven. Voor kinderen in 

armoede worden mogelijkheden geboden om gratis te kunnen deelnemen. 

 De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in 

Alblasserdam. 

 Bibliotheek voorziening is een aanvulling op het leesonderwijs van kinderen. Door 

bezuinigingen staat deze voorziening onder druk. Daarom krijgt het in stand houden van de 

bibliotheek prioriteit.  

 Monumenten en kerkgebouwen worden in stand gehouden.  

 Evenementen in Alblasserdam moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed 

toegankelijk maar moeten ook heldere (subsidie-) afspraken worden gemaakt over 

afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs). 

 

Sport 

Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiezen we voor een toegankelijke sportwereld waarin 

iedereen kan meedoen. Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij 

aan zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente 

laagdrempelige sport- en beweegprojecten.   


