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Koers houden

Alblasserdam is een ‘dijk’ van een dorp. Een dorp in de luwte tussen de druk bevaren Noord en de 
karakteristieke Alblas, waar wonen, ruimte en rust elkaar weten te vinden. Een dorp met een sterke 
arbeidsethos, waar continu geïnvesteerd wordt in goede voorzieningen zodat Alblasserdammers in 
staat worden gesteld elkaar te ontmoeten, te groeten en bij te staan. 

Alblasserdam is ook een dorp waarin christelijke waarden en normen belangrijk worden gevonden. 
De SGP wil zich blijvend inzetten voor het behoud daarvan. Het gehoorzamen aan en het onderhou-
den van Gods geboden is heilzaam voor iedereen. Vandaar ons motto: koers houden. De Bijbel, Gods 
Woord, is voor de SGP het kompas voor haar politiek handelen.
 
De SGP wil deel uitmaken van een betrokken, betrouwbaar en actief bestuur dat diep geworteld is in 
de samenleving. Onze partij maakt zich hard voor bestuurders met oog en oor voor de samenleving, 
bestuurders met bewezen kwaliteiten die zich met passie willen inzetten voor ons dorp. De SGP wil 
inwoners, ondernemers, kerken en verenigingen actief blijven betrekken bij het wel en wee van wijk en 
dorp. Genoemde personen en instanties vormen het sociaal kapitaal van Alblasserdam. Daar moeten 
we zuinig op zijn! Ons ideaal is een dorp waarin inwoners veilig kunnen opgroeien, waarin het aange-
naam wonen en ondernemen is, waar barmhartigheid en rechtvaardigheid de basis vormen van goede 
zorg voor elkaar. 

De SGP heeft de achterliggende jaren ruimhartig haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. 
Mede dankzij de SGP verkeert Alblasserdam in relatief stabiel vaarwater. Gelet op alle nieuwe vraag-
stukken past achteroverleunen niet. De handen uit de mouwen. Er is nog veel werk te doen.

De SGP heeft voor de periode 2022-2026 opnieuw vijf speerpunten geformuleerd: 

1. Vóór een Dorps Karakter 
2. Vóór een Duurzame Leefomgeving 
3. Vóór Goede Zorg 
4. Vóór een Veilig Alblasserdam 
5. Vóór een Gezond Ondernemersklimaat

In dit programma treft u onze plannen aan die wij met uw steun en in afhankelijkheid van Gods zegen 
tot uitvoering wensen te brengen.
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Speerpunten

 VÓÓR EEN DORPS KARAKTER
• Aard, maat en schaal van Alblasserdam respecteren bij ontwikkelingen zoals bij het Havengebied, 

transferium en Nedstaal. Rust, ruimte en authenticiteit als (soms beperkende) kernwaarden con-
creet maken in planvorming bij recreatie en toerisme en de ambities van het Werelderfgoed Kin-
derdijk. Daarbij is er geen ruimte voor massatoerisme.

• De identiteit en het karakter van Alblasserdam op een positieve en toegankelijke manier uiten, 
zoals een permanente ‘Alblasserdam-expositie’ waarin het heden en verleden van het dorp zicht-
baar is en doorgegeven kan worden aan de volgende generaties. Hierbij past ook een financiële 
steun in de rug voor de Historische Vereniging West Alblasserwaard.

• Behoud en versterken van het openbaar groen. Niet alles volbouwen, maar oog hebben voor de 
groene long en overig groen in ons dorp.

 VÓÓR EEN DUURZAME LEEFOMGEVING
• Bij woningbouwontwikkelingen is natuurinclusief bouwen de nieuwe norm.
• Het bewerkstelligen van een gezonde doorstroming op de woningmarkt en extra aandacht 

voor Alblasserdamse starters. Starters op de woningmarkt een eerlijke start geven en kijken 
naar financieringsmogelijkheden.

• Inzetten op maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. Belangrijk om zo beter grip te krijgen 
op de afvalstromen en de goede scheider te belonen. 

 
 VÓÓR EEN GOEDE ZORG

• Zorgtaken meer lokaal beleggen: dicht bij de inwoner, vanuit een centraal loket. Liever investeren 
in preventie vooraf dan dure zorgkosten achteraf.

• Gewetensvrijheid voor inwoners die zich vanuit uiteenlopende redenen niet willen laten vaccine-
ren. Diegenen mogen niet te maken krijgen met enige vorm van drang of dwang vanuit de overheid.

 VÓÓR EEN VEILIG ALBLASSERDAM
• Het bestrijden van ondermijning blijvend prioriteit geven.
• Voldoende wijkagenten die het aanspreekpunt op het gebied van veiligheid zijn in de wijk en vol-

doende handhavers die zorgen voor een leefbaar en veilig Alblasserdam.

 VÓÓR EEN GEZOND ONDERNEMERSKLIMAAT
• Lokale ondernemers moeten actief geïnformeerd worden over nieuwe financieringsvormen.
• Kwaliteit gemeentelijke communicatie met ondernemers moet omhoog. De bedrijfsfunctionarissen 

vervullen daarin een belangrijke rol.
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Terugblik raadsperiode 2018-2022

De achterliggende raadsperiode is door de SGP opnieuw met het CDA en de PvdA een coalitie 
gevormd. Helaas hebben we in mei 2021 de samenwerking moeten beëindigen, omdat meermaals 
besluiten zijn genomen die enerzijds strijdig zijn met Gods heilzame geboden en anderzijds indrui-
sen tegen de afspraken die wij met onze partners maakten in het coalitieakkoord ‘Samen maken 
we Alblasserdam’. Het ging hier om besluiten die de christelijke waarden en normen van ons dorp 
raken. Denk daarbij aan de zondagsheiliging, het LHBTI-beleidsplan en de aangenomen motie omtrent 
de regenboogvlag.

Binnen de samenwerking is er óók veel werk verzet. Mede dankzij de enorme inzet van voormalig 
wethouder Peter Verheij en de fractie is er in deze periode op veel terreinen een wezenlijke bijdrage 
geleverd. Dit betreft zowel de gemeentelijke financiën, als het behartigen van de positie van Alblasser-
dam in de regio, de doorontwikkeling binnen het sociaal domein en tal van ruimtelijke ontwikkelingen. 
Wij zijn de inwoners van Alblasserdam erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Dit is de afge-
lopen jaren in veel contacten en gesprekken opnieuw merkbaar geweest. 

De inzet van de SGP heeft de achterliggende jaren op de volgende terreinen resultaat opgeleverd: 

BESTUUR 
• Stabiel en goed bestuur in samenwerking met inwoners, ondernemers, kerken, verenigingen en 

instellingen, gericht op gezonde ontwikkeling van Alblasserdam met aandacht voor het dorpse 
karakter en onze (christelijke) identiteit. 

• Samenwerking in de regio Drechtsteden vanuit de erkenning dat naast  ‘samen sterker’ lokaal maat-
werk op veel terreinen het devies is. Hiermee worden de Alblasserdamse belangen en identiteit het 
best gewaarborgd.

ECONOMIE 
• Het organiseren van diverse banenmarkten om werknemers na ontslag weer zo snel mogelijk aan 

een nieuwe baan te helpen.
• Het transformeren van het voormalig Nedstaal-terrein tot een nieuw te bestemmen oeverlocatie.
• Het zorgdragen voor behoud van een goed ondernemersklimaat. De twee bedrijfsfunctionarissen 

en het continueren van het ondernemersfonds spelen hierin een belangrijke rol. 

SOCIAAL DOMEIN
• Doorontwikkeling van het sociaal domein waarbij, naast compensatie uit het rijk, lokaal maatwerk, 

preventie en terugdringen van bureaucratie de sleutelwoorden zijn voor een betaalbare en recht-
vaardige zorg. Het realiseren van de centrale toegang voor welzijn en lichte curatieve zorg in de 
Oude Bibliotheek is daar een uitwerking van.

• De aanpak van de armoedebestrijding verdient onze steun. De armoederegisseur vervult daarin 
een belangrijk rol.

• Blijvende aandacht voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt; doorontwikkelen 
van SMILE (leerwerkbedrijf Alblasserdam).
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GEBIEDSONTWIKKELING 
• Het versterken van het centrumhart van  

Alblasserdam door de projecten renovatie 
Gemeentehuis, Raadhuisplein en Havenstraat 
uit te voeren en op te leveren.

• De kernwaarden van Alblasserdam (rust, 
ruimte en authenticiteit) zoals vastgesteld in 
de visie op toerisme en recreatie ook inhoud te 
geven bij de dossiers Molengebied Kinderdijk 
en trans ferium waarbij de inzet blijft het terug-
dringen van het aantal met name op de zondag. 

OPENBARE RUIMTE 
• Verbeteren verblijfskwaliteit en verhogen 

kwaliteitsniveau buitenruimte. Er is een 
start gemaakt met het realiseren van de 
‘groene loper’.

• Voorbereiding en realisatie van diverse 
reconstructies van de openbare ruimte zoals  
Vinkenwaard-  Zuid, wijk Blokweer, Zeilmaker-
straat en Kerkstraat.

• Aandacht voor een veiliger Alblasserdam. Door 
inzet van camerabewaking en extra BOA- 
capaciteit zijn er minder incidenten rondom 
de horeca.

• Meer aandacht voor het terugdringen van 
vuurwerkoverlast door het instellen van 
vuurwerkvrije zones; meer voorlichting 
en handhaving.

• Het verbeteren van de afvalscheiding in 
Alblasserdam door het handhaven van de 
ophaal frequentie PMD en door ‘hoogbouw’ 
te voorzien van GFTE-containers.

FINANCIËN 
• Behoud en versterken van de goede financiële positie van de gemeente Alblasserdam door struc-

tureel sluitende begrotingen en de opbouw van een gezonde financiële buffer. 
• Hanteren van gelijke woonlasten voor inwoners en bedrijven in de periode 2018-2021. Daarmee 

zijn in Alblasserdam de woonlasten voor het eerst sinds lange tijd weer onder het landelijk gemid-
delde gekomen. 
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Dorps Karakter

Sinds 1926 is de SGP aan ons dorp verbonden. Daarom is het vanzelfsprekend dat de partij als belang-
rijk speerpunt heeft: ‘staan voor het behoud van het dorpse karakter van Alblasserdam’. Maar wat 
bepaalt nu het dorps karakter en waarom is dit voor velen zo belangrijk? 

Het meest karakteristiek voor Alblasserdam is wel de dam in de Alblas. Daar heeft het dorp zijn oor-
sprong en naam aan te danken. De dam fungeert tevens als toegangsweg en geeft zicht op de jacht-
haven. Ook heel typerend voor het dorpse karakter is het dijklint aan de rivier de Noord waarlangs veel 
bebouwing is ontstaan. De wielen langs deze dijk herinneren aan de vele overstromingen. De ligging 
aan het water vormde een uitstekende vestigingsplaats voor scheepsbouw. Het landelijke karakter 
bleef echter ook, ondanks de komst van de Kabelfabriek, de brug over de Noord, de rijksweg A15 en 
de tunnel. Zodoende is Alblasserdam een dorp van meerdere gezichten geworden: enerzijds industrie, 
veelal gekoppeld aan de maritieme sector; anderzijds een landschap met sloten en knotwilgen, hier 
en daar een fraaie boerderij, en niet te vergeten het unieke molengebied omringd door riet en water.

Elke Alblasserdammer ademt het dorpse karakter in en uit. De karakteristieke Oude Toren en de 
aangrenzende Kerkstraat vormen de oude dorpskern. Hier wordt nog jaarlijks de typisch Alblasser-
damse Sint Jacobus Paardenmarkt gehouden met haar unieke sfeer, standwerkers en vele markt-
kraampjes. Ook horen enkele historische panden bij Alblasserdam, zoals het Huis te Kinderdijk, Hof 
Souburgh en huis Rijkee. Meer recent zijn daar diverse bekende voorzieningen bijgekomen, zoals 
winkelcentrum Makado, sportcentra Souburgh, Blokweer en Molenzicht en sociaal en cultureel cen-
trum Landvast, als opvolger van De Wipmolen. Met de scheepswerf Oceanco staat de maritieme 
sector nog steeds centraal. 

Alblasserdamse allure kent allerlei aspecten. Het protestantisme is sinds de tijd van de Reformatie diep 
geworteld. Een gereformeerde kerk kwam reeds in 1583 met toestemming van de classis Dordrecht 
tot stand. Sindsdien worden Alblasserdammers door middel van klokgelui opgeroepen om naar de kerk 
te komen en wordt ons dorp gekenmerkt door inwoners die in woord en daad uiting geven aan hun 
christelijk geloof. Een openbare geloofsbelijdenis die vanaf de moskee wordt uitgeroepen vindt de 
SGP daarom niet alleen strijdig met het christelijk geloof, maar het past eenvoudig niet in de traditie 
van ons dorp. Daarnaast wordt de tekst van de azan als kwetsend of bedreigend ervaren. 

De hechte dorpsgemeenschap die hier altijd is geweest, kenmerkt zich door goede zorg voor elkaar 
en het devies ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Deze uitdrukking zou in Alblasserdam 
uitgevonden kunnen zijn. Vanuit de scheepsbouw en industrie is ook de typisch Alblasserdamse arbei-
dersmentaliteit ontstaan, die nog steeds terug te vinden is. De bij Alblasserdam behorende heiliging 
van de zondag is een groot goed. De Schepper geeft ons aan het begin van elke week één dag van 
rust. De zondag is bedoeld om in de dienst van God besteed te worden. Deze rust is heilzaam voor 
de gehele samenleving en die gunnen we alle inwoners van Alblasserdam. Winkels, sportcentra en 
transferium blijven deze dag gesloten en toeristische activiteiten dienen op zondag niet gefaciliteerd 
te worden. 
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De SGP staat voor christelijke politiek met de Bijbel, Gods Woord, als richtsnoer. Politiek waarbij inwo-
ners de ruimte krijgen om hun christelijk geloof te belijden en in praktijk te brengen. Politiek waarbij 
de overheid christelijke normen en waarden, zoals rentmeesterschap, barmhartigheid en rechtvaar-
digheid, in de uitvoering van beleid en gemeentelijke activiteiten nastreeft en in de praktijk brengt. 
Een politiek waarbij de zorg van inwoners voor elkaar tot uitdrukking komt en waarbij dorpse voorzie-
ningen voor alle inwoners in stand gehouden worden. Aard, maat en schaal van ons dorp zijn voor de 
SGP nadrukkelijk uitgangspunt bij het bepalen van het beleid met betrekking tot ondernemen, zorg, 
toerisme, wonen en de leefomgeving. 

Voor de SGP geen ‘stadse fratsen’ in Alblasserdam. Daarnaast hebben we ook principiële bezwaren 
tegen de promotie van één bepaalde bevolkingsgroep, zoals we dit terugzien in de genderideologie, in 
het plaatselijke LHBTI-beleid en in het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag. De SGP is van mening en 
ziet dat dit leidt tot vervreemding en polarisatie. 

‘Stadse fratsen’ zien we ook als het gaat om plannen om geld te investeren in een transferium om 
grote groepen toeristen te kunnen vervoeren naar het Werelderfgoed Kinderdijk. Wat de SGP betreft 
geen megalomane ontwikkelingen (die doen denken aan grootheidswaanzin) en waar miljoeneninves-
teringen mee gemoeid zijn.

De SGP wil: 
• Zorgvuldig omgaan met bebouwing in het historische lint. Kiezen voor onderscheidende en klein-

schalige bebouwing in het beschermd dorpsgezicht.
• Evenwicht in het polderlandschap tussen landbouw, natuur, recreatie en wonen. Bij bouwplannen 

aandacht voor groen en ruimte. Overvol bouwen en verstening tegengaan.
• Aard, maat en schaal van Alblasserdam respecteren bij ontwikkelingen zoals bij het Havengebied, 

transferium en Nedstaal. 
• Rust, ruimte en authenticiteit als (soms beperkende) kernwaarden concreet maken in planvor-

ming bij recreatie en toerisme en de ambities van het Werelderfgoed Kinderdijk. Geen ruimte 
voor massatoerisme.

• Zorgvuldig omgaan met de groene long en buitengebieden. Bomen en groen in de wijken zijn heel 
waardevol en laten iets van het dorpse karakter zien. 

• De identiteit en het karakter van Alblasserdam op een positieve en toegankelijke manier uiten, 
zoals een permanente ‘Alblasserdam-expositie’ waarin het heden en verleden van het dorp zicht-
baar is en doorgegeven kan worden aan de volgende generaties. Hierbij past ook een financiële 
steun in de rug voor de Historische Vereniging West Alblasserwaard.

• Christelijke normen en waarden verankeren in gemeentelijk beleid. Hierbij werkt de specifieke aan-
dacht voor een beperkte groep inwoners middels LHBTI-beleid en een regenboogvlag juist pola-
riserend en vervreemdend. Het past de gemeente niet een ideologie die tegen Bijbelse waarden 
ingaat in de vorm van sturende gesprekken of dwang aan inwoners, scholen, kerken of verenigin-
gen op te dringen. 

• De economische wortels van Alblasserdam benutten en het actief steunen van het ondernemersklimaat.
• De dorpse manier van leven en werken vertalen in actieve verbindingen tussen ondernemers en 

verenigingsleven. 
• Goede OV-aansluitingen voor jong en oud.
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• Schoolpleinen beschikbaar stellen als speelplaats voor omwonende kinderen buiten de gang-
bare schooltijden.

• Vrij parkeren in het gehele dorp behouden, verbeteren van parkeervoorzieningen in het centrum 
en de winkelgebieden. Blijvende aandacht voor voldoende parkeerplaatsen in de wijken en misdra-
gingen hieromtrent aanpakken.

• Aantrekkelijk houden van (winkel) centra, met als voorbeeld het Raadhuisplein en Scheldeplein. 
• De zondag is de rustdag door God gegeven en heilzaam voor de gehele Alblasserdamse samenle-

ving. Daarom vinden we het belangrijk dat winkels op zondag gesloten zijn. Zo is er ook een dag 
van rust voor winkeliers en haar personeel.

• Behoud van kleinschalige dorpse evenementen zoals kleedjesmarkten, de Paardenmarkt en rings-
teken in de Kerkstraat, passend bij de maat en schaal van Alblasserdam. 

• Een authentieke en klassieke invulling van Koningsdag, waaronder het zingen van ons volkslied bij 
de vlag op het Raadhuisplein.

• Aandacht voor breed gewaardeerde voorzieningen die het dorps karakter in stand houden, zoals 
kinderboerderij en speeltuinen.

• Geen megalomane investeringen voor een nog te bouwen transferium en heropening van de sluis.
• Meewerken aan de huisvesting en bestemmingsplannen voor kerkgenootschappen.

11
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Duurzame Leefomgeving

In deze wereld is niets écht duurzaam. Alles wat we zien, zal eens vergaan, een einde nemen. Alleen 
het werk van God in de harten van Zijn kinderen is echt duurzaam. De Bijbel heeft het dan ook over 
ijdelheid als het gaat om de pracht en praal van deze wereld. Toch geeft Gods Woord ons ook een 
duidelijke opdracht om de aarde te bebouwen, te ontwikkelen, maar ook te onderhouden. Actuele 
Bijbelse begrippen zijn rentmeesterschap en matigheid. Vanuit deze visie willen we graag concreet 
invulling geven aan het behoud van onze leefomgeving.

Zowel matigheid als rentmeesterschap vraagt iets van onze inwoners. Bij matigheid gaat het dan om 
tevreden te zijn met wat we hebben en bijvoorbeeld na te denken over ons koopgedrag en onze 
levensstijl. Rentmeesterschap gaat nog verder, het is een verantwoorde manier van leven waarin op 
een zorgvuldige manier wordt omgegaan met Gods schepping, onze leefomgeving. Deze waarden 
moeten in ons DNA zitten.  

Bij de aarde bebouwen mogen we ook denken aan woningbouw. Het Mercon-Kloos terrein en het 
Havengebied zijn voorbeelden van locaties om nieuwbouw te realiseren. Gelet op de grote vraag naar 
woningen dient de gemeente een actief grondbeleid te overwegen om beter invulling te kunnen geven 
aan de uitvoering van onze lokale woonvisie. Belangrijk voor de SGP is het realiseren van woningen 
voor diverse doelgroepen om zodoende een betere doorstroom te creëren. Het bouwen van woningen 
voor Alblasserdammers en betaalbare starterswoningen verdienen extra aandacht. Daarvoor bedoelde 
financieringsvormen dienen onderdeel te zijn van gesprek. Speculatief opkopen van woningen voor bij-
voorbeeld kamerverhuur dient te worden voorkomen. Gezien onze regionale ambitie en de Alblasser-
damse woningnood moeten we gaan nadenken over nieuwe uitbreidingslocaties. Vinkenwaard Noord 
is voor de SGP een te onderzoeken locatie. Extra uitbreidingslocaties dienen wel hand in hand te gaan 
met een betere ontsluiting. Bij Woonkracht10 brengen we sloop voor nieuwbouw blijvend onder de 
aandacht. Een grondige aanpak, bijvoorbeeld van hoogbouw, langs het Boerenpad draagt direct bij aan 
een betere leefomgeving. Het aantal sociale woningen in Alblasserdam dient op niveau te blijven. 

Als SGP vinden we een groene leefomgeving belangrijk. Een groene omgeving is waardevol voor mens 
en dier. Vanuit Gods Woord worden we ook opgeroepen om als een rentmeester te zorgen voor onze 
omgeving. Als praktische invulling denken we dan aan natuurinclusief bouwen (nieuwbouw zodanig 
ontwerpen dat een bouwwerk en omgeving bijdragen aan meer biodiversiteit en natuurwaarden), 
voldoende groen in (bestaande) wijken, klimaatadaptatie (aanpassingen die nodig zijn omwille van het 
klimaat) en niet elke beschikbare vrije ruimte volbouwen. 

Ook bij reconstructies van wijken en rioleringen moet er blijvende aandacht zijn voor veranderende 
weersomstandigheden. Wat de SGP betreft is meer bewustzijn of gedragsverandering nodig bij zowel 
inwoners als bedrijven. Laten we ons ook niet verrassen door invasieve exoten (Amerikaanse rivier-
kreeft / Japanse duizendknoop). Om schade te voorkomen is tijdig ingrijpen noodzakelijk. 

De energietransitie gaat de komende jaren veel van ons vragen. De komende jaren zullen vooral in 
het teken staan van onderzoek op welke wijze Alblasserdam het best losgekoppeld kan worden van 
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het aardgasnetwerk. De SGP staat een nuchtere aanpak voor met aandacht voor goede participatie, 
betaalbaarheid en marktwerking.

Het onderhoud van onze buitenruimte verdient blijvende aandacht. Wat de SGP betreft moet de kwa-
liteit omhoog. In gemeentelijke begrippen hebben we het dan over kwaliteit B+. Ook het groenonder-
houd op de begraafplaats vinden we belangrijk. Tevens zouden we de mogelijkheid willen verkennen 
om inwoners te laten participeren bij het groenbeheer. 

De luchtkwaliteit in Alblasserdam is de achterliggende jaren licht verbeterd, blijvende aandacht is 
echter geboden. Als gemeente moeten we nadenken op welke wijze we ongezonde houtstook kunnen 
terugdringen. Overlastmeldingen dienen we serieus te nemen. Met alleen voorlichting redden we 
het niet. Daarnaast is het belangrijk om vervuilende industrie te weren bij woongebieden. Tenslotte 
denken we ook aan vuurwerk. Wat de SGP betreft stoppen we met het afsteken van vuurwerk rond 
de jaarwisseling en dragen we zo bij aan rust en een betere luchtkwaliteit in ons dorp. 

Door afval duurzaam te verwerken kan dit weer als grondstof gebruikt worden. Vanuit rentmees-
terschap zet de SGP zich in op het verder terugdringen van het restafval naar maximaal 100 kg per 
persoon per jaar. De afgelopen jaren is er vooral geïnvesteerd in betere informatievoorziening, afval-
coaches, het verhogen van de ophaalfrequentie PMD en het verder op orde brengen van de inzamel-
structuur. Deze periode worden we genoodzaakt om een extra stap te zetten. Wat de SGP betreft is 
Diftar een optie met inzet dat inwoners bij goede afvalscheiding worden beloond met lagere kosten. 
Lokale initiatieven als Alblasserdam Schoon dragen we een warm hart toe.
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De SGP wil:
• Actief grondbeleid overwegen voor een betere sturing op de woningmarkt.
• Het aanbod in Alblasserdam moet beter, bij nieuwbouw kan gestuurd worden in woningen voor alle 

doelgroepen, betaalbare starterswoningen hebben onze bijzondere aandacht.
• Bij reconstructies inzetten op klimaatadaptieve oplossingen. 
• Bij Woonkracht10 aandringen op het verder verduurzamen van haar woningbestand. Sloop voor 

nieuwbouw, bijvoorbeeld langs het Boerenpad, heeft onze speciale aandacht.
• Natuurinclusief bouwen als nieuwe norm bij nieuwbouwontwikkelingen. 
• Blijvende aandacht voor groen in de wijk, gezonde bomen niet kappen en niet elk vrij plekje bebouwen.
• Beschermen van kwetsbare natuur, zoals de buitendijkse griend bij de Noord. 
• Bij de energietransitie aandacht voor bewonersparticipatie, betaalbaarheid voor alle inwoners, 

maar ook aandacht voor eigen keuzes en marktwerking. De SGP staat een nuchtere aanpak voor. 
• Invasieve exoten monitoren en waar nodig bestrijden.
• Verhogen van de kwaliteit van onze buitenruimte.
• Blijvende aandacht voor verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij we vooral letten op het vermin-

deren van houtrook en de uitstoot van verontreinigende industrieën. 
• Vuurwerk rond de jaarwisseling tegengaan. 
• Inzetten op maximaal 100 kg afval per persoon per jaar. Belangrijk om zo beter grip te krijgen op 

de afvalstromen en de goede scheider te belonen.
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Goede Zorg

Alblasserdam is een dorp waar mensen voor elkaar klaar staan. Het onderling contact en het oog 
hebben voor de medemens is hier heel gewoon. Onder andere hechte sociale verbanden, sterke net-
werken door het groot aantal kerken - samenwerkend in het diaconaal platform- en veel vrijwilligers 
maken Alblasserdam het dorp zoals het is. Dit bleek bijvoorbeeld toen de coronacrisis uitbrak. Er ont-
stonden veel initiatieven om jong en oud een hart onder de riem te steken. Hartverwarmend!

Zorg is voor de SGP een zaak van hoofd, hart en handen. De Bijbelse opdracht is voor ons maatgevend: 
vanuit de liefde tot God onze medemens net zo lief te hebben als onszelf. Goede zorg betekent voor 
Alblasserdam dat inwoners, ook met verschillende culturele achtergronden, naar elkaar omzien en dat 
er voor iedereen goede zorg beschikbaar is. Welzijn en zorg zijn met elkaar verbonden. Wie ‘tevreden’ 
in het leven staat, heeft minder behoefte aan extra zorg op welk gebied dan ook. 

De drie decentralisaties vormen een belangrijk onderdeel van de zorg in Alblasserdam: Jeugdzorg, 
WMO en de Participatiewet. Sinds 2015 zijn deze taken van het Rijk gedelegeerd naar gemeenten. 
Jeugdzorg gaat over de zorg aan jongeren tot 18 jaar. De WMO gaat over de zorg voor volwassenen 
en bij de Participatiewet is Alblasserdam verantwoordelijk om mensen naar werk toe te leiden.

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. De SGP is er van overtuigd dat het op het terrein van 
jeugdzorg goed zou zijn als er meer aandacht komt voor positief gezinsbeleid; dit om echtscheidingen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Sterke gezinnen vormen immers de basis van de samenleving. Zelfred-
zaamheid en het belang van een sociaal netwerk is heel belangrijk, zodat niet gelijk de stap naar de 
jeugdzorg gemaakt hoeft te worden. Als we het hebben over de jeugdzorg in de regio Drechtsteden 
en in ons dorp is er voldoende reden tot zorg. Al verschillende jaren neemt de instroom toe. Tegelij-
kertijd nemen de rijksbudgetten af. Het wordt tijd dat helder afgebakend wordt wat wel en wat geen 
jeugdzorg is. Ook moet er kritisch gestuurd worden op de uitgaven. Winst kan er gehaald worden door 
beter samen te werken met andere gemeenten, maar ook door meer lokaal vorm te geven.

Binnen de WMO is er aandacht voor ouderen. De SGP heeft oog voor deze groeiende en soms kwets-
bare groep. Dit betekent dat er voldoende (huur)woningaanbod moet zijn voor senioren en dat er bij 
nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed of herinrichting van de wijk rekening gehouden moet worden 
met de beperkter wordende mobiliteit. Daarnaast wil de SGP inzetten op preventie en het bestrijden 
van eenzaamheid. Tenslotte moeten alle vormen van communicatie toegankelijk zijn voor ouderen. 
Dit betekent dat naast de website ook informatie op papier beschikbaar moet blijven. Anderzijds is 
het ook belangrijk als ouderen leren omgaan met digitale middelen. Als het gaat om de WMO en aan-
verwante zorg ziet de SGP mogelijkheden voor vrijwilligersorganisaties en de plaatselijke kerken om 
elkaar op het gebied van zorg en ondersteuning te vinden. Op deze manier kan men kennis uitwisse-
len en complexe zorgvragen beter ondervangen. Tevens biedt dit de kerken de gelegenheid om in de 
breedte van de samenleving dienstbaar te zijn.

Mensen naar werk begeleiden is een belangrijke opgave binnen de Participatiewet. Bij kwetsbare 
mensen is de doelstelling een zinvolle dagbesteding te geven en als het kan, na scholing en vergroten 
van vaardigheden, door te geleiden naar betaald werk. Werk is een heilzaam medicijn. Als mensen in 
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de bijstand vrijwilligerswerk zouden oppakken, is dat goed voor de samenleving en tevens een zin-
volle bezigheid voor de bijstandsgerechtigden. Wat de SGP betreft zou deze beweging aangemoedigd 
mogen worden.

Als het aan de SGP ligt, vindt de zorg zoveel mogelijk plaats in ons eigen dorp. Daarom zijn we blij met 
de centrale toegang in het gebouw van de Oude Bibliotheek. Elke Alblasserdammer kan hier terecht 
met zorg- en welzijnsvragen. Door de zorg meer lokaal te beleggen, mogen inwoners verwachten dat 
zij sneller geholpen en beter doorverwezen worden dan voorheen. Daarnaast mag van deze beweging 
verwacht worden dat er meer ingezet wordt op preventie, zodat duurdere vormen van zorg voorko-
men kunnen worden. Dit kan onder andere door het inzetten van welzijnscoaching, zoals tegengaan 
van eenzaamheid en ondersteuning bij mantelzorg bij lichte problematiek in plaats van het voorschrij-
ven van curatieve middelen. Daarmee wordt de welzijnsaanpak gedeeltelijk meer maatwerk. De SGP 
verwacht een win-winsituatie: zorg dichter bij mensen, meer aandacht voor vroegsignalering en pre-
ventie door in te zetten op lichte(re) zorg en als gevolg daarvan het voorkomen van zware zorg. Een en 
ander moet leiden tot het terugdringen van kosten. Omdat de gemeente wel verantwoordelijk is voor 
de kosten van de preventieve zorg, maar niet van de curatieve zorg, is insteken op de preventie voor 
de gemeente duurder. Daarom moet de gemeente een pilot aangaan met de zorgverzekeraars om 
‘welzijn op recept’ mogelijk te maken. Daarbij schrijft de huisarts, op kosten van de zorgverzekeraar, 
welzijnscoaching voor in plaats van duurdere curatieve middelen.

Ook binnen de regio is het mogelijk om meer zaken lokaal te beleggen of een samenwerking aan te 
gaan met enkele buurgemeenten. Alblasserdam werkt met een paar gemeenten in de Drechtsteden 
samen om gezamenlijk uitvoering te geven aan inburgering. De SGP juicht deze toenemende flexibili-
teit in de regionale samenwerking toe. Geef gemeenten experimenteerruimte! 

Er moet wel altijd een vangnet zijn voor de meest kwetsbaren. Het is bekend dat er inwoners zijn die 
een onvoldoende sterk netwerk hebben. Belangrijk is om in kaart te brengen om wie het hier gaat en 
welke zorg deze groep nodig heeft. Tevens is het van belang om via de partners van de gemeente in 
de Oude Bibliotheek voor een duurzaam netwerk te zorgen en dit elk kwartaal te monitoren. 

Binnen Alblasserdam zijn er ongeveer 1000 huishoudens die moeite hebben om rond te komen. 
De SGP wil deze kwetsbare groep beter in kaart brengen en vanuit de lokale verantwoordelijkheid 
proberen de gevolgen van de armoede te verlichten. Wij streven er daarbij naar om personen en 
gezinnen weer op eigen benen te laten staan. De armoederegisseur moet deze problematiek blijvend 
onder de aandacht brengen. Het is aan deze coördinator om de schakel te zijn tussen de partijen die 
werken aan het terugdringen van armoede.

Als SGP vinden we het belangrijk dat vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen, in Alblas-
serdam een thuis kunnen vinden, ongeacht afkomst of religie. Het zou goed zijn om mogelijkheden te 
onderzoeken of vluchtelingen begeleid kunnen worden naar werk. We zijn de vrijwilligers erkentelijk 
voor hun hulp aan vluchtelingen, zoals dit door de SHIVA, het Repaircafé, kerken en vele anderen 
wordt vormgegeven. 
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Veel zorg wordt geleverd door mantelzorgers. Vaak is de mantelzorger niet in beeld en is er kans 
op overbelasting vanwege langdurige en intensieve zorg. De SGP waardeert de mantelzorger en wil 
graag inzetten op praktische voorlichting, respijtzorg, ontmoetingsplekken, lotgenotencontact en een 
gepaste vorm van waardering. Daarnaast is van belang om de mantelzorger zo veel mogelijk in beeld 
te krijgen. Als SGP willen we dat er een gedegen mantelzorgbeleid wordt gevoerd dat elk jaar tegen 
het licht gehouden wordt.  

Zorg kan voorkomen worden door een verandering van leefstijl. De SGP vindt het belangrijk dat er 
proactief gezondheidsvoorlichting wordt gegeven. Ook willen wij gezonde beweging bevorderen, bij-
voorbeeld in de vorm van het uitstippelen van wandelroutes.

Mede als gevolg van de coronacrisis nemen de vragen over vaccinatie toe. De SGP is altijd tegen 
gedwongen vaccinatie geweest, in welke vorm dan ook. Met een vaccinatieplicht dringt de overheid 
in de persoonlijke levenssfeer van mensen. De SGP vindt het belangrijk dat inwoners een gefundeerde 
en gewetensvolle keuze maken over het vaccineren. Vaccineren blijft echter uiteindelijk een persoon-
lijke afweging. De overheid mag mensen niet dwingen om iets te doen wat tegen hun geweten ingaat. 
Geen dwang en ook geen drang. Ook mag de overheid geen onderscheid maken op grond van wel of 
niet gevaccineerd zijn.
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De SGP wil:
• Een positieve vorm van burgerschap promoten waarbij inwoners elkaar helpen en informele zorg 

leveren. Lokale media vormen een prima middel om initiatieven en ervaringen te delen.
• Zorgen dat het nog duidelijker wordt voor inwoners waar men zich met een zorg- en welzijnsvraag 

kan melden. De structuur van ons lokale netwerk moet logisch en bekend zijn. Goede communica-
tie (ook op papier) en een duidelijke website zijn belangrijk. 

• Dat de gemeente en haar partners toegerust zijn om mensen zonder eigen netwerk in beeld te 
krijgen en deze kwetsbare groep wezenlijke zorg aan te bieden. Belangrijk is voor een duurzaam 
netwerk te zorgen en dit elk kwartaal te monitoren.

• Een lokale aanpak van eenzaamheid. Eenzaamheid wordt ervaren als een van de grootste maat-
schappelijke problemen.

• Het verschil tussen vergoedingen voor Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB) 
kleiner maken. Verder vindt de SGP keuzevrijheid belangrijk. De keuze voor identiteitsgebonden 
zorg moet een volwaardig alternatief zijn en blijven.

• Voldoende aanbod van woningen voor senioren, waarbij ook gekeken wordt naar passende woon-
vormen. Anderzijds zouden ouderen gestimuleerd kunnen worden om anders en kleiner te gaan 
wonen, om op deze manier de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

• Dat helder is wat wel en wat geen Jeugdzorg is. Er moet meer aandacht zijn voor normalisering en 
demedicalisering. Ook dient er meer op de vraag ingestoken te worden dan op het beschikbare 
aanbod. Er moet blijvend aandacht zijn voor een positief gezinsbeleid.

• Het af- of toewijzen van een beschikking op een transparante manier laten plaatsvinden. Dit geldt 
ook voor het behandelen van klachten. De SGP vindt de rol en beschikbaarheid van een onafhan-
kelijke cliëntondersteuner belangrijk.

• Een gedegen mantelzorgbeleid voortzetten dat elk jaar tegen het licht gehouden wordt. Belangrijke 
thema’s zijn praktische voorlichting, respijtzorg en een gepaste vorm van waardering.

• Oog voor vrijwilligers. Er wordt steeds meer gevraagd van vrijwilligers. Daarbij is er de trend dat het 
aantal vrijwilligers licht daalt. Dit is zorgwekkend. De gemeente zou hier, in samenwerking met de 
SWA en het diaconaal platform, beleid op moeten maken.

• Goede ondersteuning en middelen voor de professionele uitoefening van taken van de Adviesraad 
Sociaal Domein. 

• Een goede balans tussen zorgkwaliteit en zorgbudget. De SGP wil dat de uitgaven blijven binnen 
het zorgbudget, maar tevens zorgen voor een vangnet voor de meest kwetsbaren in ons dorp.

• Meedoen met een pilot ‘welzijn op recept’, zodat de huisarts ook welzijnspunten kan voorschrijven.
• Dat de gemeente het thema armoede frequent onder de aandacht brengt, evenals aanverwante 

initiatieven, zoals de Voedselbank en Schuldhulpmaatje.
• Statushouders een thuis bieden in Alblasserdam. Als SGP willen we inzetten op een sober en 

effectief integratiebeleid en waar mogelijk sturen op begeleiden naar werk. Vrijwilligersorganisaties 
willen we ondersteunen.

• Gewetensvrijheid voor inwoners die zich vanuit uiteenlopende redenen niet willen vaccineren. 
Diegenen mogen niet te maken krijgen met enige vorm van drang of dwang vanuit de overheid. 
Geen onderscheid maken tussen wel of niet gevaccineerden.

18



Veilig Alblasserdam

De zorg voor openbare orde en veiligheid is één van de hoofdtaken van de gemeente Alblasserdam. Vei-
ligheid is niet vanzelfsprekend. Niet alleen cijfers geven een beeld van onze veiligheid. Net zo belangrijk 
zijn de veiligheidsgevoelens van de Alblasserdammers. Goed luisteren naar onze inwoners en de juiste 
informatie ophalen vinden wij van groot belang. Om de juiste aanpak te formaliseren is het van belang 
dat veiligheidsvraagstukken integraal behandeld worden. Gemeente, ondernemers, woningbouwcorpo-
raties, instellingen, kerken en inwoners van Alblasserdam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een 
leefbare en veilige omgeving. 

De aanpak van ondermijning verdient de nodige aandacht van de gemeente Alblasserdam.  Georgani-
seerde criminaliteit moet vroegtijdig inzichtelijk gemaakt worden en Alblasserdammers moeten weer-
baar zijn. Bij de gemeente Alblasserdam moet er voldoende capaciteit aanwezig zijn om onder andere 
ondermijning aan te pakken. Daarom wil de SGP dat er dito ambtenaren bij de afdeling Openbare Orde 
en Veiligheid (OOV) werkzaam zijn.

De SGP blijft aandacht vragen voor de positie van de wijkagenten in Alblasserdam. Een herkenbaar en 
vertrouwd gezicht van de wijkagent heeft veel meerwaarde voor de veiligheidsgevoelens van de Alblas-
serdammers. Dit past ook bij het dorps karakter waar de SGP voor staat. Handhavers zijn onmisbaar in 
het publieke domein en leveren een waardevolle bijdrage in Alblasserdam. Waar de politie zich beperkt 
tot haar kerntaken, wordt er van handhaving verwacht dat ze bijspringen. De SGP vindt dat er goed 
gekeken moet worden of de vraag naar handhaving overeenkomt met de hoeveelheid handhavers die 
werkzaam zijn in Alblasserdam. Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. 

Jeugdoverlast is er van oudsher. De SGP vindt dat een goed gesprek met onze jeugd begint aan de keu-
kentafel. In een vertrouwde omgeving. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor het gedrag van hun 
kinderen. Ook het jongerenwerk en andere lokale organisaties kunnen een preventieve bijdrage leveren 
om jeugdoverlast te verminderen. Daarbij hoort ook een gedegen manier van communiceren, zodat de 
juiste doelgroep zich aangesproken voelt.

Er wordt op verschillende locaties in het dorp regelmatig overlast ervaren, zoals rond de Ponykade en 
rond het Lammetjeswiel. De SGP staat een gebiedsgerichte aanpak voor.

De SGP is tevreden met het huidige cameratoezicht en blijft dit van harte ondersteunen. Daarnaast 
berust er ook een grote verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf. Overlast in het centrumgebied 
tijdens de openstelling van de horeca moet hard worden aangepakt. Vernielingen en andere soorten 
van overlast kunnen we niet accepteren. Er moet niet alleen strafrechtelijk, maar ook bestuursrechtelijk 
worden opgetreden. Daarnaast is de horecaondernemer medeverantwoordelijk voor het tegengaan van 
overlast voor omwonenden, veroorzaakt door bezoekers van de desbetreffende horecaonderneming. 

Horecaondernemers dienen er strikt op toe te zien dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol nuttigen. 
Daarbij hoort ook een preventieve kant. Een horecaondernemer dient een duidelijk deurbeleid te voeren 
om overlastgevers te weren en goedwillenden te stimuleren. Ook wil de SGP dat in de horeca de zon-
dagsrust wordt nageleefd. 
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Er moet blijvende aandacht zijn voor mensen met een beperking, zodat ze zich veilig over de openbare 
weg kunnen bewegen. Daarbij hoort ook de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Ook moet er 
voldoende aandacht zijn voor mensen met een verslaving. Preventie moet hierin een belangrijke rol 
krijgen. Het gebruik van alcohol en drugs op de openbare weg moeten we bestraffen. 

Voor de buurten blijven wij de uitbreiding van WhatsApp-groepen stimuleren. Een hogere dekkings-
graad van buurtwachten en bordjes bij de ingang van wijken kan een afschrikkend effect hebben voor 
kwaadwillenden. 

De brandweer is eveneens een belangrijk punt voor de SGP. Laten we zuinig zijn op onze vrijwilligers 
en indien nodig ondersteuning bieden. 

Verkeersveiligheid vraagt om een stevige aanpak. Aandachtspunten blijven: de kruisingen op de Dam, 
Plantageweg – Van Eesterensingel, Grote Beer en Blokweerweg – van Eesterensingel en de Vinkenpol-
derweg. Het toevoegen van waarschuwende lichtelementen kan bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Voor het geval van calamiteiten blijft de SGP bij haar wens voor een extra ontsluiting. Deze zoge-
naamde ‘vierde ontsluiting’ moet hoger op de agenda komen met het oog op eventuele calamitei-
ten en het voorkomen van een verkeersinfarct in Alblasserdam bijvoorbeeld tijdens een evenement. 
De uitwerking hiervan dient in nauw overleg met aangrenzende gemeenten en de provincie tot stand 
te worden gebracht. 

Voor een bordeel of een coffeeshop is geen ruimte als het aan de SGP ligt. Een bordeel is strijdig met 
Bijbelse uitgangspunten over het beleven van seksualiteit binnen de band van het huwelijk tussen 
man en vrouw. Bij een coffeeshop is ons bezwaar dat het mensen aanzet tot verslavende middelen. 
Beide ontwikkelingen passen bovendien niet in het kader van het dorps karakter zoals de SGP dat 
voor ogen ziet. Vanuit die optiek hebben we ook geen behoefte aan nieuwe evenemententerreinen 
in Alblasserdam. 

De SGP wil:
• Niet alleen een veilig dorp in cijfers, maar ook een veilig gevoel bij alle Alblasserdammers.
• Dat veiligheidsvraagstukken integraal worden aangepakt.
• Dat het bestrijden van ondermijning blijvend prioriteit krijgt.
• Voldoende personeel bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV).
• Het aantal wijkagenten op niveau, omdat zij het gezicht van de wijk vormen.
• Dat er actief gekeken wordt naar het aantrekken van extra handhavers om te zorgen voor een 

leefbaar en veilig Alblasserdam.
• Preventie voor repressie. 
• Dat ouders en kinderen aangesproken worden op het gedrag van overlast gevende kinderen. 
• Veiligheid op de bedrijventerreinen gezamenlijk met de ondernemers oppakken.
• Overlast gevende personen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk aanpakken.
• Horecaondernemers mede verantwoordelijk houden voor de overlast in en om de horecagelegenheden.
• Maatregelen voor verbeterde toegankelijkheid van/voor mindervaliden.
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• Meer WhatsApp-groepen met waarschuwingsbordjes in de wijken en blijvend aandacht voor  
buurt preventie.

• Aandacht voor de vrijwillige brandweer in Alblasserdam en daar waar nodig ondersteunen. 
• Aandacht voor verkeersveiligheid.
• Een extra calamiteitenroute in goed overleg met onze buurgemeenten.
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Gezond Ondernemersklimaat

Zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vormen de ruggengraat van onze economie. 
Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen 
te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te 
maken. Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren - niet om ze te belemmeren. 
De insteek van regelgeving moet een steun in de rug zijn in plaats van stok tussen de spaken.

Als banken levensvatbare MKB-bedrijven niet willen financieren, kan crowdfunding een alternatief 
zijn. Daarbij kunnen particulieren en bedrijven vanuit lokale betrokkenheid of gedeelde waarden de 
financieringsrol van banken overnemen. Als lokale overheid willen we hierin stimuleren en verbinden.

Ondernemers moeten worden gestimuleerd goede ideeën aan te dragen bij het ondernemersfonds 
die een nuttige bijdrage leveren aan het eigen trekkingsgebied. Hiermee kan ook de samenwerking 
tussen de ondernemers worden vergroot.

De SGP wil de werkgelegenheid versterken door het vrijgekomen deel van het Nedstaalterrein en 
overige gebieden rondom het containertransferium verder te ontwikkelen. Ook onderwijs en onder-
nemen in Alblasserdam moet meer met elkaar verbonden worden om aan te sluiten op (technische) 
werkgelegenheid die kenmerkend is voor deze regio.
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Onze partij wil een gezond ondernemersklimaat realiseren door steeds te blijven werken aan goede 
kwaliteit en veiligheid van bedrijventerreinen. 

De gemeente dient het goede voorbeeld te geven door lokale ondernemers meer kansen te bieden 
voor opdrachten. Samenwerking met de ondernemersverenigingen moet op dit punt geïntensi-
veerd worden.

De SGP wil een actief beleid om een gevarieerd en aantrekkelijk winkelbestand voor lokale behoeften 
te handhaven en dat te concentreren. Dit betekent dat we het winkelaanbod willen bestendigen en 
dat we de winkels willen concentreren in de huidige winkelcentra. We willen de koppeling tussen het 
winkelaanbod aan het Cortgene, de Dam en de Plantageweg en het Makado versterken.

De SGP wil:
• Dat er minimaal twee bedrijfscontactfunctionarissen actief zijn bij wie bedrijven al hun vragen 

kunnen stellen, en die de gemeente daadwerkelijk een ‘luisterend oor’ geven bij ondernemers.
• Werken aan verbetering van de kwaliteit van gemeentelijke communicatie met ondernemers.
• Actieve informatie richting lokale ondernemers over nieuwe financieringsvormen daar waar 

banken stoppen.
• Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘oranje loperbenadering’, zodat zij snel alle procedu-

res en processen kunnen doorlopen.
• Eenduidige , beschermende en terughoudende regels.
• Dat lokale lasten beperkt worden.
• Het regelmatig organiseren van een banenmarkt en blijven inzetten op de Techniekroute. Dit helpt 

zowel ondernemers als werkzoekenden op een praktische en doeltreffende manier.
• Blijvende aandacht voor kwaliteit en veiligheid op de bedrijventerreinen. Verbeterde handhaving 

op fout geparkeerde voertuigen. Aandacht voor de kwaliteit van wegen, stoepen en riolering.
• Verbeteren ontsluiting bedrijventerreinen Nieuwland, Hoogendijk en Vinkenwaard en het centrum. 

Dit is van groot belang bij calamiteiten, maar zeker ook bij evenementen.
• Verbeteren ontsluiting bedrijventerrein Nieuwland door aanpassing kruising N915/de Helling/

Grote Beer, dat in goed overleg met de ondernemersverenigingen, zeker bij toevoeging van trans-
feriumfunctie en/of busstation.

• Bij reconstructies aandacht voor parkeerproblematiek bij de bedrijventerreinen Vinkenwaard 
en Hoogendijk.
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Goed Bestuur

De SGP staat voor een zelfstandig Alblasserdam. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan wanneer 
er wordt samengewerkt in de regio. Daarom stelt Alblasserdam zich dan ook bij voorkeur constructief 
op in de regionale samenwerkingsverbanden. Voldoende ambtelijke capaciteit is ook een voorwaarde 
om de ambities waar te kunnen maken en een serieuze speler te zijn en te blijven in de regio. Belang-
rijk is ook dat er prioriteiten worden gesteld in het gemeentelijk beleid, zodat de werkdruk voor de 
ambtelijke organisatie niet te hoog oploopt. Inhuur van specialistische krachten uit de regio is hierin 
goed, maar steeds moet de inhuur kritisch worden afgewogen tegenover inzet met eigen ambtelijk 
personeel. Niet alleen vanuit kostenperspectief, maar ook omdat kennisopbouw van de organisatie 
een groot goed is.

Dienstverlening aan inwoners dient verder te worden geoptimaliseerd. Er zijn met het opzetten van 
het Drechtstedelijk klantcontactcentrum (DKCC) al mooie stappen gezet bij de gemeentebalie. Onder 
andere de openingstijden zijn beter afgestemd op de behoefte. De coronacrisis heeft ook de verdere 
digitalisering aangejaagd: heel veel diensten kunnen volledig online worden afgenomen. Helaas is van-
wege de coronamaatregelen de thuisbezorgservice stopgezet. Dit bracht de dienstverlening juist nog 
dichter naar de inwoners toe. Ouderen en anderen die niet via de digitale middelen gebruik kunnen 
maken van de gemeentelijke dienstverlening moeten goed ondersteund worden. Ook voor deze groep 
inwoners moet de gemeentelijke dienstverlening goed bereikbaar zijn en blijven.

De ambities in ons dorp waren altijd groot en dat is een goede zaak: een gemeente moet niet stilzitten. 
Wel hebben deze ambities ook effect op onze financiële positie. De laatste jaren kwamen veel taken 
naar de gemeenten toe, die een groot beslag legden op de gemeentefinanciën en de ambtelijke capa-
citeit. Met name WMO en Jeugdzorg, maar ook arbeidsparticipatie, handhaving en veiligheid, afva-
linzameling en huisvesting voor zorg en onderwijs kostten de gemeente veel geld. Het Rijk, dat deze 
taken afstootte, verstrekte daarbij niet de benodigde middelen, maar kortte de gemeenten eerder. Veel 
gemeenten, waaronder Alblasserdam, hadden moeite de financiën gezond te houden en moesten de 
reserves aanspreken om niet drastisch in eigen voorzieningen te moeten snijden. Hierdoor stijgt ook 
de schuldenlast, wat op termijn effect heeft op de woonlasten voor onze inwoners. Gelukkig konden 
met de Eneco-gelden, afkomstig uit de verkoop van de Eneco-aandelen, de reserves weer worden 
aangevuld en de schuldenlasten verminderd. Aandachtspunt hierbij is dat dit om eenmalige gelden 
gaat en veel lasten structureel zijn. Wat de SGP betreft moet er nu gewerkt worden aan een structu-
rele oplossing om de financiën gezond te houden.  

Wij streven nog steeds naar een mooie gemiddelde plaats in de COELO-ranglijst (Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) voor Alblasserdam op het gebied van woon-
lasten, passend bij ons voorzieningenniveau. Bij verdere ambities en bijbehorende investeringen dient 
kritisch te worden bekeken welk effect deze hebben op de schuldenlast. Belangrijk hierin is de juiste 
keuze te maken bij de inzet van de verkoopopbrengst van de Eneco aandelen. Bij voorkeur kiezen we 
hierbij voor een duurzame besteding. Ook zullen de juiste prioriteiten gesteld moeten worden bij de 
uitvoering van onze ambities. Nieuwe voorstellen die worden ingediend bij begrotingen zullen voor-
zien moeten zijn van een gedegen dekkingsvoorstel.
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Niet alleen de gemeente, maar ook de vrijwilligersorganisaties en stichtingen waaraan de gemeente 
subsidie verstrekt, zoals BSSA (Beheerstichting Sport Alblasserdam) en SSM (Stichting Sporthal 
Molenzicht), dienen financieel gezond te blijven. Hier zijn vaak belangrijke sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen aan verbonden. De gemeente kan het bestuur van deze voorzieningen pas volledig uit 
handen geven wanneer dit aantoonbaar in goede bestuurlijke en financiële handen is. Investeringen 
in sportactiviteiten en recreatieve activiteiten, zoals een transferium of sporthal, dienen rendabel te 
kunnen zijn, gebaseerd op een zesdaagse businesscase. 

De SGP kiest in lijn met de klassiek-christelijke traditie voor begraven als norm voor respectvolle 
omgang met hen die ons lief zijn. Het begraven van onze overledenen maakt zichtbaar dat de dood 
niet het laatste woord heeft, maar een wachten is op de opstanding uit de doden. De tarieven voor 
begraven zijn hoog. Dit kan soms tot problemen leiden. De SGP vindt het tijd worden dat er kritisch 
naar de kosten wordt gekeken.

De SGP wil:
• Woonlasten zo laag mogelijk houden.
• De schuldenlast laag houden, reserves tot gezond niveau aanvullen.
• Structurele uitgaven dekken met structureel geld.
• Uitwerking van een plan voor duurzame besteding van de zogenaamde Eneco-gelden.
• Aandacht voor vrijwilligerswerk voor verenigingen en stichtingen.
• Oog voor vrijwilligersbesturen, goede begeleiding vanuit de gemeente en gezonde financiële  

boekhouding.
• Ouderen ondanks de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied goed blijven ondersteunen.
• Regionale samenwerking constructief oppakken om onze zelfstandigheid te kunnen waarborgen.
• Werken een stabiele en krachtige ambtelijke organisatie.
• Kritisch kijken naar de tarieven voor begraven.

2525



Regionale samenwerking binnen de Drechtsteden

Als gemeente Alblasserdam hebben we in 2011 een duidelijke keuze gemaakt. We hebben toen uit-
drukkelijk niet gekozen voor een Drechtstad, maar we hebben ingezet op een Drechtstedensamen-
werking om zo onafhankelijk te kunnen blijven. De SGP staat nog steeds achter dit uitgangspunt. 
Regionale samenwerking moet meerwaarde hebben voor onze inwoners. Samenwerking vindt plaats 
op de schaalgrootte die passend is voor de betreffende taak. 

Momenteel bevindt de regionale samenwerking zich in een nieuwe fase. Waar tot 2021 de Drecht-
raad het hoogste orgaan was bij een aantal onderwerpen, ligt de focus nu weer bij de lokale gemeen-
ten. Meervoudig lokaal noemen we dit. Als regio hebben we voor verandering gekozen, omdat we op 
veel dossiers niet verder kwamen en de samenwerking onder druk stond. Na een aantal onderzoeken 
is ervoor gekozen om voor veel programma’s het initiatief bij de gemeenten neer te leggen om zo 
te zorgen voor meer draagkracht. De SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) is omgevormd naar een 
klassieke gemeenschappelijke regeling en de bedrijfsvoeringstaken zijn bij de gemeente Dordrecht 
ondergebracht. 

De SGP ziet de noodzaak voor deze veranderingen. Vooral het omvormen van de SDD, waarbij er 
meer ruimte is voor lokaal maatwerk, is positief. Aan de andere kant vraagt samenwerking altijd een 
bepaalde gunning, de SGP twijfelt of het soms wankele onderlinge vertrouwen nu echt wordt verbe-
terd. De SGP volgt dit proces en kijkt kritisch of deze vorm van samenwerking bijdraagt aan de ont-
wikkeling van ons dorp en de regio als geheel. In de nieuwe samenwerking vragen we ook uitdrukkelijk 
aandacht voor de samenwerking tussen de gemeenteraden en in het bijzonder willen wij zorgdragen 
voor de samenwerking met de andere SGP-fracties in de regio en waar nodig de krachten bundelen. 
Als het gaat om de bedrijfsvoeringstaken vinden wij het belangrijk dat deze efficiënt ingericht worden 
en bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Onze regionale ambities staan in de groeiagenda. Het gaat dan om wonen (+25.000 woningen), goede 
bereikbaarheid en voldoende werkgelegenheid. Bij dit laatste onderwerp zijn we op zoek naar hoog-
waardig werk, zodat mensen uit de regio hier blijven wonen en werken. Als SGP steunen we deze 
ambities, maar houden wel focus op een goede balans tussen deze ambities en het behoud van ons 
dorps karakter. 

Als regio willen we ook aandacht voor het benodigde lobbywerk richting Den Haag en Brussel. Verder 
wordt de energietransitie regionaal opgepakt. Tenslotte willen we in dit verband de uitwerking van 
de Regio Deal monitoren. Het is belangrijk dat de beschikbare gelden op een juiste en doeltreffende 
manier worden ingezet. 

Als SGP vinden we het belangrijk om ook een goede relatie te hebben met onze buurgemeente 
Molenlanden. Deze gemeente maakt geen deel uit van de Drechtstedensamenwerking, maar vormt 
met Alblasserdam wel de regio Alblasserwaard. Daarom is een goede relatie en, waar mogelijk, samen-
werking belangrijk. Zeker gezien de ontwikkelingen rondom het Werelderfgoed Kinderdijk. 
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De SGP wil:
• Handhaving van eigen karakter en identiteit van Alblasserdam in de regio Drechtsteden. Continu-

ering van de zelfstandigheid van de deelnemende gemeenten.
• Voortzetting van de groeiagenda, energietransitie, lobbywerk en de Regio Deal. Alles wel in lijn met 

ons dorps karakter. 
• De SDD ombuigen tot een klassieke gemeenschappelijke regeling waarbij er inhoudelijk wordt 

samengewerkt en er sprake is van onderlinge gunning. 
• De bedrijfsvoeringstaken efficiënt inrichten en zorgen dat deze bijdragen aan de kwaliteit van onze 

dienstverlening. 
• Een goede relatie met onze buurgemeente Molenlanden behouden en versterken. 
• Aandacht voor een goede samenwerking met andere gemeenteraden in de Drechtsteden nu de 

Drechtraad er straks niet meer is.
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Jongerenparagraaf

Alblasserdam is een dorp waarin veel kinderen en jongeren leven. Om Alblasserdam een toekomst 
te bieden is investeren in de jeugd belangrijk. De SGP wil zich hier als gezinspartij bij uitstek sterk 
voor maken.  

We denken dan eerst aan onze kinderen. Voor hen is het belangrijk dat zij een veilige leefomgeving 
hebben, waarin ze onbezorgd buiten kunnen spelen. Hiervoor is het nodig dat er voldoende groen 
aanwezig is en blijft in de woonwijken. Ook moeten er voldoende, kwalitatief goede speelplaatsen zijn. 
In kinderrijke woonwijken moet een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de norm zijn. Ook in 
de omgeving van basisscholen moet er oog zijn voor de verkeersveiligheid. Denk hierbij aan het mar-
keren van schoolzones. Er ontstaan nog regelmatig gevaarlijke situaties door de confrontatie tussen 
fietsende jeugd en langsrijdende auto’s. 

We vinden het positief als onze jeugd wat meekrijgt van de geschiedenis van Alblasserdam. Een rijk 
verleden van Reformatie en kerken tot scheepswerven en arbeiders. Dit kan bijvoorbeeld door de 
samenwerking tussen de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en lokale basisscholen te inten-
siveren. Een voorbeeld van een initiatief is de herdenking van 75 jaar Brug over De Noord in 2014. 

Ook de leefomgeving van jongeren willen we aandacht geven. Veel jongeren maken gebruik van 
het openbaar vervoer. De SGP zet zich in voor stabiele busverbindingen, voor zover dit binnen de 
bevoegdheid van de gemeente valt. 

Een jongerenontmoetingsplek (JOP) biedt jongeren de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit voor-
komt negatieve ervaringen van bijvoorbeeld overlast door rondzwerven. Echter, de nabije omgeving 
wordt frequent geconfronteerd met vernielingen rond de JOP en overlast. Laten we daarom jaarlijks 
evalueren of de JOP toegevoegde waarde heeft voor jongeren en voor de buurt.

In 2017 zijn er bij het Lammetjeswiel enkele fitnesstoestellen geplaatst die vrij te gebruiken zijn. 
We vinden dit een mooie gelegenheid voor jongeren om elkaar in een rustige omgeving te kunnen 
ontmoeten en samen bewegen. Beweging is belangrijk voor jongeren en daar moet een stimulans voor 
aanwezig zijn in ons dorp. Daarom zetten we in op het uitbreiden van deze mogelijkheden. Op meer-
dere locaties of ook in combinatie met een beweegroute. In het verlengde hiervan kan ook een (sim-
pele) hardlooproute worden aangelegd. 

We vinden het belangrijk om jongeren te betrekken bij het politieke werk in onze gemeente. Wanneer 
jongeren kunnen meedenken met besluiten die genomen worden zullen zij zich eerder een echte 
Alblasserdammer voelen. Ook is het heel leerzaam voor hen om de ontwikkelingen te volgen en hier-
over mee te denken. Als SGP zien we de toegevoegde waarde van een goed functionerende jeugd-
gemeenteraad. Sinds 1993 kent Alblasserdam een jeugdgemeenteraad, die echter momenteel amper 
actief is. Een centrale pijler van het jeugdparticipatiebeleid van Route22 is hiermee weggevallen. 
Ook missen we daardoor een kweekvijver voor de gemeenteraad van ons dorp. Daarom willen we dat 
hier actief in geïnvesteerd wordt. We staan ook open voor andere vormen van jongerenparticipatie, 
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als blijkt dat een wat formeel orgaan als de jeugdgemeenteraad minder levensvatbaar is. De lokale 
afdeling van de SGP-jongeren Alblasserdam-Papendrecht is bereid om in deze initiatieven (mede) 
te investeren.

Om jongeren voor de regio te behouden is het belangrijk dat zij na hun opleiding werk kunnen vinden 
in de regio. Omdat het aanbod van beroepsonderwijs en hoger onderwijs hier beperkt is, is het niet 
vanzelfsprekend dat jongeren voor een baan weer terugkeren naar de regio. We vinden het daarom 
belangrijk dat er goede contacten zijn tussen het onderwijs en de bedrijven. Een mooi kleinschalig 
initiatief is de techniekroute die jaarlijks in Alblasserdam georganiseerd wordt waarbij kinderen van de 
basisscholen op bezoek gaan bij technische bedrijven in Alblasserdam. We zouden het mooi vinden 
als bij deze routes ook breder gekeken wordt. Denk met initiatieven ook aan andere vakgebieden, 
zoals het onderwijs en de zorg. Het is verder belangrijk om met dit thema regionaal op te trekken 
binnen de Drechtsteden. Dat hieruit mooie resultaten kunnen voortkomen, blijkt uit de start van de 
Dordrecht Academy.

We denken ook aan het thema wonen. Voor starters is het erg lastig om een voet tussen de deur te 
krijgen op de woningmarkt. Het aanbod is beperkt en de prijzen zijn hoog. In Alblasserdam hebben we 
maar beperkt ruimte voor grootschalige en betaalbare nieuwbouwprojecten (Mercon Kloos, Haven-
gebied, Polderstraat). Bovendien moet er een balans blijven tussen bebouwing en groen. Duurzaam-
heid is van belang voor de toekomst. Maar een ander deel van de toekomst verdient ook aandacht: 
de starters. Het is immers waardevol om deze Alblasserdammers voor het dorp te behouden. Door 
verantwoorde doorstroom moet voor hun vraag ruimte komen op de woningmarkt. Daarom wil de 
SGP bij nieuwbouwprojecten kijken naar diverse typen woningen. Daarnaast moet bij deze nieuwe 
bouwprojecten een Alblasserdammer, dus óók een starter, een streepje vóór hebben.  

De SGP wil:
• Leefbare, groene woonwijken met daarin voldoende, kwalitatief goede speelgelegenheden.
• Voldoende aandacht voor de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen door bijvoor-

beeld schoolzones.
• De geschiedenis van ons dorp onder de jeugd levend houden door bijvoorbeeld intensiever in te 

zetten op onderwijsprogramma’s in samenwerking met de HVWA (Historische Vereniging West- 
Alblasserwaard) en het 4 mei comité. 

• Stabiele busverbindingen.
• Kritisch kijken naar een jongerenontmoetingsplek (JOP).
• Gezonde beweging voor jongeren stimuleren door in te zetten op beweeg- en hardlooproutes.
• Jongerenparticipatie verbeteren door het bieden van goede mogelijkheden zoals onder meer 

de jeugdgemeenteraad.
• Jongeren voor de regio behouden door hen hier werk te laten vinden door onderwijs en werk te 

verbinden via bijvoorbeeld (techniek)routes.
• Bij woningbouw extra aandacht voor Alblasserdamse starters door een gezonde doorstroming 

zonder groen uit het oog te verliezen.
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