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Het CDA-Alblasserdam maakt 10 positieve keuzes.  

#SamenAlblasserdam 
 

1. Alblasserdammers kiezen Alblasserdammers 
a. Op de kieslijst voor het CDA-Alblasserdam staan alleen Alblasserdammers in 

hart en nieren die hier leven, werken, sporten en die zich op allerlei manieren 
inzetten voor het dorp. Daarom zijn we ook aanspreekbaar voor ieder mede-
Alblasserdammer en niet alleen als er verkiezingen zijn. 

b. We kiezen voor het behoud van een zelfstandig dorp dat zijn eigen boontjes 
kan doppen. En waar we met samenwerken de belangen van Alblasserdam 
beter kunnen dienen doen we dat zowel in de regio Drechtsteden als in de 
regio Alblasserwaard. 

2. Behoud van groen is een opdracht voor iedereen 
a. Iedereen wil dat we ons groen behouden en goed onderhouden. Dat is niet 

alleen een opdracht voor de gemeente maar voor ons allemaal. De gemeente 
stimuleert dan ook het vergroenen van (en dus minder stenen in) het dorp en 
kiest voor een actieve herplantplicht als er al bomen moeten worden gekapt. 
Een boom neer is twee bomen geplant! 

b. Er is bijzonder groen dat als dat eenmaal verloren gaat ook nooit meer terug 
komt. Dat is eeuwig zonde en daarmee pleit het CDA Alblasserdam voor een 
beschermde status van Park Huis te Kinderdijk. 

3. Een leefbaar Alblasserdam overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen 
a. We leven niet alleen voor onszelf maar ook voor die generaties na ons. Dus 

pleit het CDA Alblasserdam voor investeringen in verduurzaming, waardoor 
we zowel deze aarde sparen als ook de portemonnee, juist ook voor mensen 
met een smalle beurs.  

b. Ons dorp zit vol verhalen in mensen en gebouwen over het bijzondere 
verleden van Alblasserdam. We willen dat die verhalen verteld worden, ook 
aan onze jongeren zodat we zelfbewust de toekomst in kunnen.    

c. Een hectische samenleving heeft ook behoefte aan rust. Daarom willen we de 
zondagssluiting zoals die nu is in het dorp behouden. Dat past bij ons dorp dat 
we willen behouden en doorgeven.  

4. Het verenigingsleven houdt Alblasserdam bij elkaar 
a. Alblasserdam kent een rijk verenigingsleven en dat willen we vooral 

behouden. We moeten onnodige regeltjesdruk voor de vrijwilligers voorkomen 
en samen sporten en ontmoeten stimuleren. 

b. In Alblasserdam moet letterlijk ook voldoende ruimte zijn voor o.a. onze 
sportverenigingen. Met de verenigingen van Souburgh praten we over de 
toekomst en vernieuwing van het Sportpark. 

5. Zorgen voor elkaar in Alblasserdam 
a. In Alblasserdam is er een cultuur van samen zorgen voor elkaar. Dat willen 

we behouden. Dat betekent ruimte voor professionele zorgaanbieders maar 
ook zeker voor mantelzorgers en pleegouders. Juist die kleinschalige zorg 
dichtbij heeft de toekomst! Daarom willen we Alblasserdamse initiatieven 
stimuleren, zoals  het Odensehuis waar aandacht is voor de groeiende groep 
mensen met dementie. 

b. Het CDA staat voor inclusieve samenleving waarin iedereen zicht veilig, 
gezien en geaccepteerd voelt. 
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6. Bouwen voor wie dat nodig heeft in ons dorp 
a. Het is niet langer vanzelfsprekend dat je als jongere in Alblasserdam kan 

blijven wonen of als oudere in je eigen dorp oud kan worden. Er moet meer 
perspectief komen en dus plekken om te wonen. Dit vraagt keuzes ook als we 
tegelijkertijd een groen dorp willen blijven. Het CDA Alblasserdam zal met het 
oog op deze belangen die keuzes maken.  

b. De schaarse woningen die er zijn moeten vooral beschikbaar komen voor 
Alblasserdammers en mensen die de woningen het hardste nodig hebben en 
dus niet in handen komen van beleggers.  

7. Ondernemers houden Alblasserdam economisch vitaal 
a. Alblasserdam herbergt veel grote en nog meer MKB-bedrijven. Die moeten 

we koesteren en dat vraagt goede samenwerking met de 
bedrijfscontactfunctionaris en om in ons dorp gratis te blijven parkeren.  

b. We vragen het onderwijs en de ondernemers meer samen te werken dan nu, 
gericht op het opleiden van mensen die we in de toekomst hard nodig 
hebben. Dat vraagt ook om waardering voor vakmensen die alles met hun 
handen kunnen. 

8. Verkeer in ons dorp vraagt om keuzes 
a. Een steeds drukker Alblasserdam vraagt om keuzes zodat zowel de 

verkeersveiligheid als de doorstroming verbeteren. Laten we die keuzes 
voorbereiden door echte experts en goede voorbeelden elders in het land. 

b. Alternatieven voor de auto zoals fietsen en het openbaar vervoer stimuleren 
we door goede voorzieningen de realiseren.  

9. Alblasserdam: schoon heel en veilig 
a. Onze openbare ruimte in Alblasserdam moet vooral schoon, heel en veilig 

blijven. Waar dat beter moet, zal de gemeente daar samen met anderen in 
moeten investeren. Bijvoorbeeld door cameratoezicht.  

b. Alblasserdam moet pleiten voor een lokaal werkzame politie met voldoende 
mensen die lang genoeg in het dorp blijven om Alblasserdam echt te kennen. 
Dat werkt het allerbeste en leidt ook tot meer veiligheid, zeker als 
Alblasserdammers verenigd in buurt-whatsapp met de politie en gemeente 
samenwerken. 

10. Onderwijs voor de Alblasserdammers van de toekomst 
a. De afgelopen jaren heeft de gemeente Alblasserdam terecht veel 

geïnvesteerd in goede schoolgebouwen. Daar moeten we zowel voor het 
bijzonder als het openbaar onderwijs mee doorgaan omdat we daarmee de 
kansen het grootst maken voor een gezonde toekomst van onze jonge 
Alblasserdammers. 

b. De techniek- en zorgroute maken de verbinding tussen ons onderwijs en 
toekomstige werkgelegenheid. 
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Inleiding     
  
• Samen Alblasserdam: duurzaam naar de toekomst 

• Duurzaamheid 
• Kwaliteit buitenruimte 
• Beschermen natuur 

• Samen Alblasserdam: betrokken meedoen 
• Actief en sportief 
• Cultureel 
• Politiek 

• Samen Alblasserdam: zorgzaam voor elkaar 
• Samenwerking 
• Kinderen en jongeren 
• Senioren 
• Inclusiviteit 

• Samen Alblasserdam: wonen voor iedereen 
• Bouwen 
• Wonen 

• Samen Alblasserdam: op een stevig fundament 
• Heel, schoon en veilig 
• Onderwijs 
• Ondernemen 
• Verkeer 
• Zelfstandige organisatie en financiën 
 

• Samen in de Drechtsteden en de Waard 
 
 
 
 
 

 
Leden van de programmacommissie:  
 
Margreet de Deugd 
Arco Strop 
Jan de Kok  
Erno Hartsuiker 
Arie van ’t Zelfde 
Arjan Kraijo 
 

  

Inhoudsopgave 
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Veel mensen hebben het gevoel dat iets hun ontglipt, dat er iets in de samenleving verdwijnt 
dat nu juist niet verdwijnen mag. Dit geeft aanleiding tot een zoektocht naar dat wat verloren 
is gegaan, naar het ‘echte’ Nederland, de ‘normale’ Nederlander. We moeten echter eerlijk zijn 
en tot de conclusie komen dat deze ideaalbeelden nooit bestaan hebben. Bovendien kunnen 
we niet terug naar het verleden. Toch betekent dit niet dat het gevoel dat leeft onterecht is. Er 
is iets aan het verdwijnen: dat is het gevoel onderdeel uit te maken van een groter geheel, een 
gevoel van verbondenheid met elkaar. De samenleving lijkt steeds meer op een verzameling 
individuen die niets meer met elkaar te maken hebben. We missen warmte en geborgenheid. 
Vroeger was niet alles beter, maar de gemeenschap was veel sterker aanwezig. De 
gemeenschap is niet iets waar we zelf voor kiezen, maar een ‘gegeven’, als iets dat aan ons 
gegeven is en waarin we ons geborgen weten, wie we ook zijn en wat we ook doen. 
 
Het CDA gelooft dat Alblasserdam zo’n gemeenschap is, een plek waar mensen zich veilig en 
geborgen weten: we zijn gezien en we zien naar elkaar om. Alblasserdam is een plek waar we 
niet langs elkaar heen leven, waar we niet leven ten koste van elkaar, maar waar we elkaar 
een plek gunnen waar we thuis kunnen zijn. Alblasserdam kenmerkt zich niet door een angst 
voor het vreemde en onbekende, door een angstvallig vasthouden aan wat we hebben, aan 
het ‘echte Alblasserdam’. Juist omdat de gemeenschap een veilige haven is, is er ruimte voor 
openheid, voor het omarmen van de onbekende en het onverwachte. Alblasserdam kent een 
lange traditie van openheid: vroeger de gastarbeiders, nu nieuwe Nederlanders. Wij geven 
hen een plek, omdat we weten dat Alblasserdam een plek is waar zij thuis kunnen zijn, omdat 
we geloven dat de gemeenschap de onderlinge verschillen overbrugt. 
 
Deze overtuiging is niet los te zien van onze identiteit als christelijke partij. Christus leerde ons 
dat we geborgen zijn in onze Schepper, dat niets of niemand ons daarvan kan scheiden, dat 
in die gemeenschappelijke basis de enige oorsprong ligt van een samenleving van vrede en 
gerechtigheid. Vanuit die kracht, de kracht van samen, ontvangen wij de moed open te staan 
voor de ander, omdat de ander deel uitmaakt van die gemeenschap en ons iets te vertellen 
heeft.  
 
In dit verkiezingsprogramma zetten we op een rij wat we cruciaal vinden voor Alblasserdam. 
Hier hebben we ons in de afgelopen raadsperiode hard voor gemaakt en dat zullen we ook in 
de toekomst blijven doen. Hiermee wil het CDA bouwen aan de Alblasserdamse 
gemeenschap.  
 
 
Namens de programmacommissie, 
 
 
 
 
André Ruikes    Margreet de Deugd   
Voorzitter CDA Alblasserdam Lijsttrekker & kandidaat wethouder CDA 
  

Inleiding 
 

De kracht van samen 
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Een gemeenschap kent niet alleen een heden, maar ook een verleden en een toekomst: onze 
gezamenlijke geschiedenis verbindt ons met elkaar en biedt een ankerpunt waarin nieuwe 
leden van de samenleving zich kunnen wortelen. Van hieruit beseffen we dat we deze 
geschiedenis door moeten geven, en dat wij een Alblasserdam door moeten geven waarin de 
verbinding blijft. Daarbij kunnen we onze ogen niet sluiten voor de gevolgen van menselijk 
handelen op de leefomgeving van nu en later. In een leefbare omgeving voelen mensen zich 
thuis en ontmoeten ze elkaar. Hierbij denken we aan luchtkwaliteit, maar ook aan de kwaliteit 
van het groen in het dorp. We willen geen stenen voor groen en veel aandacht voor groen bij 
bouwprojecten. Om de gemeenschap te behouden, is aandacht voor haar leefomgeving van 
groot belang. Het gaat ons om goed rentmeesterschap.  
 
 

 
 

• Binnen de Regionale Energietransitie werkt Alblasserdam aan het verduurzamen van 
woningen en gebouwen, te beginnen met meer isolatie en zonnepanelen. De 
gemeente stimuleert de plaatsing van zonnepanelen op openbare gebouwen. 

 
• Met de opbrengst van de verkochte aandelen van Eneco willen we duurzame projecten 

financieren die leiden tot structurele vermindering van energielasten. 
 

• De lucht in Alblasserdam is nog steeds van matige kwaliteit. We zetten in op een 
blijvende lobby in de provincie voor schonere lucht. We vragen aandacht voor het 
samen oplossen van problemen rondom houtstook (bijvoorbeeld door het gebruik van 
een filter of bij nieuwbouw geen rookkanalen toe te staan). Laten we hierbij rekening 
houden met elkaar; stook bewust. 
 

• De ingevoerde afvalscheiding moet blijven en verbeterd worden. Wij zijn tegen het 
betalen per gedeponeerde zak (het zogenaamde ‘diftar’) omdat de positieve effecten 
(beter scheiden) daarvan uitblijven. 
 

• We vragen aandacht voor de dijkverzwaring ter hoogte van het centrum, die gepaard 
kan gaan met het verleggen van de weg. 
 

 

 
 

• De kwaliteit van de buitenruimte in het dorp kan omhoog door: bij inrichting van het 
groen in de wijk de biodiversiteit te verhogen; het faciliteren en bevorderen van 
zelfwerkzaamheid in groen (onderhoud); herplantplicht na de kap van bomen streng te 
handhaven; de verstening van particuliere tuinen tegen te gaan met Operatie 
Steenbreek. 

 

Duurzaamheid 

Kwaliteit buitenruimte 

1. Samen Alblasserdam: duurzaam naar de toekomst 
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• We willen de Groene long als uniek natuurgebied behouden en verbeteren door een 
beschermde status voor Park bij Huis te Kinderdijk.  

 
• Polder Blokweer moeten we beschermen en het natuurlijke karakter rondom ons dorp 

moeten we versterken.  
 

• De buitendijkse griend langs de Noord moet worden beschermd (tegen golfslag) en 
duurzaam beheerd. Samen met betrokken partijen zoeken we naar een duurzame 
oplossing.  
 

• We maken de aanleg van een voedselbos in Alblasserdam mogelijk met inzet van 
buurtbewoners(burgerparticipatie).  
 

Beschermen natuur 
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In een gezonde samenleving kunnen mensen zich met plezier bewegen: dit betekent dat er 
ruimte is voor onze activiteiten, maar dat we ook ruimte maken voor elkaar. We willen sport 
stimuleren, het opent ons voor onszelf en de wereld. In het verenigingsleven komt dit heel 
concreet tot uitdrukking.  
In Alblasserdam is het prettig recreëren: een dorp met een unieke ligging en een unieke 
historie. Recreatie stimuleert bovendien creativiteit: kunst en cultuur openen ons voor het 
onbekende en onverwachte, en brengen ons in contact met de ander. Dit kan op muzikaal 
gebied zijn, maar ook het onder de aandacht brengen van het culturele erfgoed dat we delen. 
Daarnaast is het belangrijk dat Alblasserdammers meedenken met wat er in hun straat, wijk 
of dorp gebeurt. We stimuleren participatie en actieve democratie. 
 

 
 

• Het ABC-team met sport-, natuur- en cultuurcoaches moet behouden blijven, zeker 
omdat zij de verbinding vormen met alle leeftijdsgroepen, de scholen en de 
verschillende verenigingen. We zijn bijzonder trots op het zomerpaspoort en het 
natuurpaspoort voor de jeugd in Alblasserdam. 
 

• Samen met sportpark Souburgh werken we aan een masterplan voor dit terrein en haar 
verenigingen. Hiermee willen we de buitensportaccomodaties een impuls geven.  
 

• We denken met (sport)verenigingen mee over nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
over het creëren van faciliteiten zoals een padèlbaan bij de tennisvereniging. 
 

• We vragen specifiek aandacht voor activiteiten voor mensen met een beperking.  

 

 
 

• Kinderen in Alblasserdam kunnen kennis maken met cultureel erfgoed door het 
opzetten van een lesprogramma over de historie van Alblasserdam in samenwerking 
met de Historische Vereniging. Een jaarlijkse Open Monumenten Klassendag voor de 
scholen is hierbij een kans. 
 

• Het cultureel erfgoed (met name over de verdwenen werven) kan onder de aandacht 
worden gebracht door het aanbrengen van informatieborden in het dorp. De rijke 
historie van Alblasserdam moet zichtbaar zijn. 
 

• We maken ons sterk voor muzikale, culturele en sportieve evenementen in 
Alblasserdam. We stimuleren muzieklessen voor jongeren.  
 

• We borgen de authenticiteit van het dijklint in het beschermd dorpsgezicht.  
 

 
 

2. Samen Alblasserdam: betrokken meedoen 

Actief en sportief 

Cultureel 
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• We streven naar een levendig centrum en ontmoetingsplekken in wijken waar alle 
generaties zich thuis voelen.  

 

 
 

• We werken aan een goede samenwerking met de jongerengemeenteraad.  
 

• Tweejaarlijks is er een cursus Politiek actief om mensen kennis te laten maken met 
het werk van de gemeenteraad.  
 

• We ondersteunen burgerschap op basisscholen met lessen democratie van 
Prodemos. 
 

• We zijn voor een laagdrempelig inloopspreekuur met raadsleden en wethouders. 
 

• Raadsleden gaan er op uit, de wijken in, naar de verenigingen toe. De wijkschouw 
wordt in ere hersteld.  

  

Politiek & Maatschappij 
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Vanuit het gevoel van verbondenheid met elkaar zien wij het als onze opdracht voor elkaar te 
zorgen. Dit gebeurt al op vele plekken: in kerken en andere geloofsgemeenschappen, 
verenigingen, maar is ook onzichtbaar door de vele mantelzorgers en pleeggezinnen die ons 
dorp rijk is. Alblasserdam is een zorgzaam dorp waar omgezien wordt naar elkaar. Het CDA 
wil dit zorgzame karakter van Alblasserdam behouden en versterken en de samenwerking 
zoeken met kerken en andere maatschappelijke organisaties. Hierbij realiseren we ons dat 
vrijwilligers vaak het cement van onze samenleving zijn, en dat we hen moeten waarderen 
en koesteren. Het CDA stimuleert samenwerking en maatwerk als het om zorg gaat. 
 
 

 
 

• De Oude Bibliotheek als centraal en laagdrempelig loket voor zorgvragers en 
zorgaanbieders moet in de komende periode gerealiseerd worden. Deze centrale 
ontmoetingsplek is faciliterend voor iedereen, van 0-100 jaar.   
 

• Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) helpt bij vragen met betrekking tot mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, sociale raadslieden en participatie. Voor een gezonde subsidierelatie 
zijn prestatieafspraken helpend. 

 
• We ondersteunen de komst van een Odensehuis in Alblasserdam: een laagdrempelig 

inloophuis voor inwoners met dementie en hun familieleden. Alblasserdam moet een 
dementievriendelijke samenleving zijn. 

 
• We stimuleren verdergaande samenwerking en afstemming tussen maatschappelijke 

partners en geloofsgemeenschappen in Alblasserdam, zoals nu al gebeurt bij het 
diaconaal platform en in Participand. 
 

• Bij de aanbesteding van de WMO zorg zijn persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en 
identiteit belangrijke criteria. 
 

• We blijven aandacht vragen voor vrijwilligers & mantelzorgers, zodat hun werk 
gewaardeerd en ondersteund wordt en blijft. 
 

• We onderzoeken de realisatie van een hospice in Alblasserdam. 

 

 
 

• We blijven ons inzetten voor jeugdhulp dichtbij, aangestuurd door Stichting 
Jeugdteams.  
 

• Pleegzorg verdient meer waardering en aandacht. We zijn voor actieve werving van 
meer pleeggezinnen als vorm van kleinschalige en warme jeugdzorg. 

Samenwerking 

Kinderen en jongeren 

3. Samen Alblasserdam: zorgzaam voor elkaar 
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• We zien dat jeugdzorg vaak vooral curatief van aard is. Wij streven naar een duidelijk 

preventieve aanpak om zware (en dure) jeugdzorg te voorkomen.  
 

• Om jeugdzorg betaalbaar te houden, blijven we aandringen op minder aanbieders, 
financiële prikkels in het systeem. Normalisering en medicalisering zijn voortdurende 
aandachtspunten. 
 

• Bij activiteiten voor kinderen en jongeren moet aandacht zijn voor kinderen met een 
beperking en kinderen die buiten Alblasserdam op school zitten.  
 

 
• We zetten ons in voor zelfstandig wonende ouderen, waarbij de koppeling met 

professionele zorg vanzelfsprekend is.  
 

• Naast een Route 22 voor jongeren, willen we ook een Route 66 voor senioren: beleid 
dat in samenspraak met de ouderenbonden gericht is op het prettig ouder worden in 
Alblasserdam. 
 

 
• Vanuit het vastgestelde LHBTI-beleid dragen we zorg voor de veiligheid en sociale 

acceptatie van alle inwoners, ongeacht hun seksuele geaardheid. We pleiten voor een 
vertrouwenspersoon van de gemeente op dit gebied. 

  

Senioren 
 

Inclusiviteit 
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De uitdaging voor de komende jaren is het bouwen van veel huizen. We hebben ons binnen 
de regio gecommitteerd aan een bouwopgave van 20.000 woningen voor de Drechtsteden. 
Maar bouwgrond is schaars in Alblasserdam en we willen waar mogelijk wat groen is, groen 
houden. We zoeken graag samen naar creatieve oplossingen, ook waar het gaat om grote 
bouwlocaties. Hierbij willen we bouwen voor de toekomst.  
 

 
 

• In Alblasserdam is niet veel ruimte meer; ook de bereikbaarheid laat te wensen over. 
We willen onderzoeken of er een (grote) bouwlocaties is aan de rand van ons dorp, die 
goed bereikbaar is. We denken hierbij aan Souburgh waardoor er ook een kans 
ontstaat waardoor we de sportvoorzieningen in Alblasserdam een impuls kunnen 
geven.  
 

• We staan voor de 30% sociale huurwoningen. 
 

• In Alblasserdam is een divers woningaanbod. Deze diversiteit willen we behouden. 
Specifieke aandacht moet er zijn voor de groep starters op de woningmarkt. We 
onderzoeken of een starterslening het makkelijker kan maken om als starter aan een 
woning te komen.  
 

• We staan open voor creatieve en alternatieve woonvormen of oplossingen zoals 
flexwonen, het splitsen van huizen of woongroepen.  
 

 
 
• Wij zijn voor een zelfbewoningsplicht: een woning kopen is er zelf gaan wonen. 

 
• We pleiten voor een eerste recht op koop voor inwoners van Alblasserdam. 

 
• We voldoen in Alblasserdam aan de taakstelling van huisvesting voor statushouders. 

We vinden dat iedere gemeente zijn aandeel moet leveren. 
 

 
  

Bouwen 

Wonen 

4. Samen Alblasserdam: bouwen voor iedereen 
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Een duurzaam, actief en zorgzaam Alblasserdam is alleen mogelijk als het gebouwd is op een 
solide fundament: een zelfstandig Alblasserdam dat financieel gezond is; waar we ons veilig 
voelen, waar bedrijvigheid en ondernemerschap worden gestimuleerd. Ons dorp is van 
oudsher ondernemend, met name in de maakindustrie. Ook nu nog is er veel maritieme 
industrie, naast veel andere ondernemingen. Alblasserdam zorgt voor meer werkgelegenheid 
dan het inwoners heeft. Die beidt ook kansen waar het gaat om het opleiden van vakmensen. 
 
 

 
 

• Het CDA is voor cameratoezicht op plekken waar overlast is. Dit als aanvulling op de 
reguliere handhaving.  
 

• Ondernemers moeten kunnen ondernemen op een veilig industrieterrein. Veiligheid 
van ondernemers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 

• We moeten sámen werken aan een prettige leefomgeving. De Fixi-app is daar een 
onder andere een goed middel voor.  
 

• We steunen opruimacties van zwerfafval en willen ook bewustwording van het 
voorkomen van zwerfafval.  
 

• De buurtagent is een belangrijke spil in het waarborgen van de veiligheid in 
Alblasserdam. Hij of zij kent de wijk.  We stimuleren initiatieven als buurtpreventie met 
Whatsapp-groepen en buurtbewegingen als “Buurt bestuurt”.  
 

• De horeca is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen. Overlast moeten we tegengaan 
met behulp van preventie zoals het gebruik van camera’s op de Dam. 
 

• We vragen specifieke aandacht voor voorlichting over veiligheid bij ouderen, zoals een 
programma om ouderen alert te maken op malafide verkopers aan de deur. 

 

 
 

• Er moet in de komende periode een toekomstbestendige accommodatie voor 
basisschool Het Nokkenwiel gerealiseerd worden. 
 

• We zien de Techniekroute en de Zorgroute als belangrijke onderdelen van het 
(voortgezet) onderwijs met het oog op goede lokale en regionale werkgelegenheid in 
de toekomst. Alblasserdam is hierbij een grote speler. 
 

• We stimuleren bedrijven die ook kunnen opleiden en veel leerwerkplekken beschikbaar 
hebben. 

Heel, schoon & veilig 

Onderwijs 

5. Samen werken aan een stevig fundament 
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• We willen de winkelsluiting op zondag behouden, omdat we dit passend vinden bij 
het karakter van ons dorp en omdat we geen voorstander zijn van een 24-uurs 
economie.  
 

• We zijn voorstander van een actieve promotie van Alblasserdam als aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor (watergebonden) bedrijven, onder andere via het zogenaamde 
‘Economic Development Board’ van de Drechtsteden. 
 

• We hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen de  
maatschappelijke stage en het creëren van banen voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt onder de aandacht van lokale ondernemersverenigingen brengen. 
 

• Bij aanbestedingen namens de overheid is werkgelegenheid voor lokale 
ondernemingen een belangrijk criterium.  
 

• We willen de toeristenstroom naar Kinderdijk zo sturen dat Alblasserdamse 
ondernemers ervan kunnen profiteren en de nadelige gevolgen beperkt blijven. We 
zijn voor het rijden met een shuttlebus vanuit Alblasserdam. 
 

• We zijn tegen de invoering van betaald parkeren in Alblasserdam. 

 

 
 

• De kruispunten in Alblasserdam kunnen en moeten veiliger, bijvoorbeeld de 
kruispunten Dam/Plantageweg en Plantageweg/Van Eesterensingel.  
 

• Om de doorstroming van verkeer te bevorderen willen we Oud-Alblas ontsluiten via de 
Wensveenrotonde. We blijven voorstander van een “vierde pootje”. 
 

• We streven naar een veilige doorstroming van het verkeer op de dijk door in te zetten 
op regulering van de verkeersstromen voor toeristische activiteiten. Ook wil het CDA 
zich inzetten voor een onderzoek naar regionale verbetering van het wegennet ter 
ontlasting van de dijk. Komende periode moeten we hier samen met Molenlanden 
prioriteit voor krijgen. 
 

• We zetten ons in voor het stimuleren van fietsen en faciliteren dit waar mogelijk.  
 

• In Alblasserdam is een burgerinitiatief gestart om de sluis op de Dam te heropenen. 
Het CDA wil deze groep stimuleren met als randvoorwaarde dat hier externe 
financiering voor wordt gevonden. 
 

• De gemeente houdt zich aan afspraken die eerder zijn gemaakt zoals het gesloten 
houden van de Oude Torenbrug voor vrachtwagens. Wel moeten we steeds bekijken 
hoe we het verkeer beter kunnen verdelen. 

Ondernemen 

Verkeer 
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• We willen dat er geïnvesteerd wordt in de gemeentelijke organisatie zodat we goede 
ambtenaren kunnen werven en behouden. Traineeships voor young professionals 
juichen we toe.  
 

• We houden de woonlasten voor Alblasserdammers op het landelijk gemiddelde, door 
alleen de inflatie te corrigeren.   

Zelfstandige organisatie en financiën 
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Alblasserdam is een herkenbare woon- werkgemeente binnen de Drechtsteden en de 
Alblasserwaard, met een goed voorzieningenniveau op gebied van winkelen, sport, recreatie 
en cultuur. Alblasserdammers zijn gesteld op hun dorp, maar staan niet met de rug naar 
anderen. Integendeel: we staan open voor onze omgeving en willen daar graag een bijdrage 
aan leveren, maar wel met behoud van zelfstandigheid en autonomie. We voelen ons 
verbonden met de Drechtsteden, maar ook met de Alblasserwaard.  Om de gemeenschap van 
Alblasserdam goed te kunnen blijven bedienen moet de gemeente financieel op orde blijven 
en moet de gemeentelijke én de regionale organisatie gericht blijven op een doelgerichte en 
efficiënte dienstverlening.  
 
 

• We zijn tegen het oude denken, dat ervan uitgaat dat schaalvergroting altijd beter is. 
Wij willen niet dat anderen onze toekomst bepalen en zijn tegen gedwongen 
fusietrajecten en de vorming van één Drechtstad. Alblasserdam moet voor haar 
toekomst zelfstandige afwegingen kunnen maken. 
  

• De ‘Groeiagenda’ voor de Drechtsteden en Alblasserdam willen we verder invulling 
geven om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken van onze woningvoorraad, 
economie, arbeidsmarkt, leefbaarheid en bereikbaarheid. 
 

• De gemeente Alblasserdam heeft door haar geografische ligging zowel belangen 
binnen de regio Drechtsteden als met de Alblasserwaard. De samenwerking binnen 
beide regio’s zal worden voortgezet. 
 

• We blijven ons inzetten voor een efficiënte bedrijfsvoering door de gemeente en door 
de gezamenlijke regionale organisatie. 

6. Samen in de Drechtsteden en de Waard 



 
 
 
 
( 06-15959623 
* info@cda-alblasserdam.nl 
8  www.cda-alblasserdam.nl 
 


