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De ChristenUnie staat voor een betrouwbare overheid! 

 

Speerpunten overheid 

 De ChristenUnie wil open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn in Alblasserdam 

 Schaalvergroting alleen binnen de Drechtsteden op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak, herkenbaarheid. 

 

Speerpunten veiligheid 

 Inwoners worden per wijk betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en doen mee in de uitvoering  

           (b.v. burgernet, buurtpreventie apps). 

 De kosten van vernielingen en vandalisme worden verhaald op de daders. De gemeente coördineert hierin  

           zo nodig. Gebruik van drugs, alcohol en roken actief tegengaan (preventie) en streng optreden bij overlast. 

 

Speerpunten bereikbaarheid 

 Betrokkenheid burgers en ondernemers bij (her)inrichting 

 Nieuwe openbare- en persoonlijke mobiliteitsvormen binnen het dorp, ook t.b.v. schonere lucht 

 Onderzoek naar derde ontsluiting 

 Het centrum een sfeervolle plaats van ontmoeting laten zijn 

 

Speerpunten werkgelegenheid  

 aantrekken van duurzame werkgelegenheid  

 overleg lokale ondernemers, omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland.  

 

Speerpunten duurzaamheid 

 stimuleren van initiatieven m.b.t. groene energievoorzieningen, en goed scheiden van afval belonen 

 Weren van zoveel mogelijk zwaar verkeer en waar mogelijk de verkeersintensiteit terugdringen 

 werken aan verbeteren luchtkwaliteit, en ook binnen het dorp autogebruik ontmoedigen. 

DOE IETS, PAK DE FIETS! 

 

Speerpunten jongeren  

 Ruimte voor kinderen en jongeren in de wijken 

 Opleidingen zo veel mogelijk aan laten sluiten op de arbeidsmarkt in de regio  

 

Speerpunten ouderen  

 Aandacht voor ouderen als het gaat om (mantel)zorg, mobiliteit, eenzaamheid en dementie 

 Aandacht voor woonvormen voor ouderen, soepel toepassen van beleidsregels (ver)bouwvergunningen 

aan te passen woningen 

 Goede looproutes naar- en in het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen 

 

Speerpunten zorg 

 De uitvoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning(WMO) moet prioriteit hebben 
 Armoede in ons dorp moet worden teruggedrongen. Bewoners, maatschappelijke organisaties, 

kerkgenootschappen en gemeente moeten hun krachten bundelen 
 Inzet van vrijwilligers op gebieden van de (mantel)zorg is zeer waardevol. Samenwerking tussen 

professionele en vrijwilligersorganisaties moet worden gestimuleerd.  

 


