VERKIEZINGSPROGRAMMA
2010-2014

j
i
b
t
s
m
a
Pa
d
r
e
s
s
la
b
l
A

STABIEL
BETROKKEN
CHRISTENUNIE

Stabiel Betrokken ChristenUnie

WAAROM
VERANTWOORDING
De afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie-fractie in Alblasserdam constructief
en kritisch geopereerd. Er is een positieve betrokkenheid bij het bestuur van de
gemeente. Niet altijd is dat zichtbaar geweest. Als oppositiepartij met twee zetels
moesten we het niet van stemmen hebben maar van de inbreng. En die heeft wel
degelijk verschil gemaakt. Soms is het gelukt om de geslotenheid van de coalitie
te doorbreken en een voorstel te veranderen of in te trekken. Vaker heeft het,
minder zichtbaar, geleid tot een nuancering of verbetering van de voorstellen van
het college. Als voorbeelden noemen we de aandacht voor identiteitsgebonden
zorg, voor reële tarieven, maar ook de voortdurende aandacht voor verantwoord
financieel beleid. Zo hebben we al in 2006 tegen de begroting gestemd omdat die
gewoon niet in orde was. Helaas hebben we gelijk gekregen. Rond de
bestuurscrisis (vertrek vorige burgemeester etc.) hebben we ons constructief
opgesteld. We hebben er geen politiek spelletje van gemaakt, wat gemakkelijk
had gekund. In ons handelen hebben we altijd het belang van Alblasserdam voor
ogen gehad en geen politieke successen op korte termijn. Vaak is politiek
handelen noodzakelijk, maar wij hebben nooit politiek om de politiek of om de
macht bedreven. We kunnen u op dit punt recht in de ogen kijken.
UW BETROKKENHEID
Daarom durven we u ook voor de komende periode weer om uw stem te vragen.
Om onze uitgangspunten en plannen beter te kunnen uitvoeren, zijn we bereid
ook bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Daarvoor zou het mooi zijn als
we de lijn van groei in aantal gemeenteraadszetels vast kunnen houden. Daarom
vragen we uw stem voor het eerst of opnieuw. We vragen dat niet alleen op basis
van wat we de afgelopen periode hebben gedaan, maar natuurlijk ook omdat u
zich betrokken weet bij datgene wat we voorstaan voor de komende periode.
Zodat wij als stabiele factor, betrokken bij de Alblasserdamse samenleving en
vanuit onze roeping vorm, mogen geven aan het Alblasserdamse bestuur.
Daarom ChristenUnie Alblasserdam!
LEESWIJZER
Hieronder werken we ons verkiezingsprogramma uit, te beginnen bij onze
uitgangspunten. Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen in ons dorp. We
noemen met name die onderwerpen waarop wij met uw steun het verschil willen
maken. We leven in financieel spannende tijden. De bezuinigingsplannen van het
Rijk hebben ook forse gevolgen voor de gemeentefinanciën. Zeker met het
noemen van nieuwe plannen zijn we terughoudend geweest. Het lijkt erop dat we
de komende jaren eerder moeten bezuinigen dan dat we geld hebben voor
allerlei nieuwe activiteiten. Dit wil niet zeggen dat we geen ambities hebben voor
een sterke samenleving en voor Alblasserdam belangrijke ontwikkelingen.
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WAARDEN & UITGANGSPUNTEN
BIJBELSE UITGANGSPUNTEN
Wij zijn een partij die zich in haar politiek handelen wil laten leiden door de bijbel,
het Woord van God. Wij geloven dat de bijbel richtlijnen geeft voor het publieke
leven. De concrete vertaling daarvan naar deze tijd is niet altijd eenvoudig, maar
wij geloven dat de principes heilzaam zijn voor de gehele samenleving. Een
aantal van die principes noemen we hierna.
Schepping, natuur en milieu
Wij hebben de aarde niet voor onszelf. De aarde is Gods schepping en wij zijn
verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik. Het is zaak dat we de aarde als
rentmeester beheren, voor onszelf, voor degenen die na ons komen maar ook
voor God die ons deze aarde heeft gegeven. Dat betekent voor ons dat in alle
beleid een verantwoordelijke omgang met natuurlijke hulpbronnen
vanzelfsprekend moet zijn. Een duurzaam beleid mag van ons verwacht worden
met oog voor de natuur en het milieu.
Iedereen telt mee
Alle mensen zijn waardevol. Alle mensen zijn gelijkwaardig en we schrijven
niemand af. Als Alblasserdammers zijn we niet slechts toevallige bewoners van
dezelfde plaats; het vormen van een gemeenschap houdt meer in. Ook in een
geïndividualiseerde samenleving zijn we aan elkaar gegeven. Een goede
gemeenschap is ook nodig om verschillen te kunnen overbruggen. Op zoek te
gaan naar een goede wijze van samenleven met elkaar is een gezamenlijke
opdracht. Er zijn ook grenzen aan acceptabel gedrag. Die grenzen moeten helder
zijn en bij overschrijding daarvan moet er opgetreden worden.
Solidariteit
Niet iedereen is even succesvol in het leven. Omdat iedereen er mag zijn, past het
een samenleving zorg voor elkaar te hebben. Daarom zorgen we ervoor dat in het
beleid iedereen kansen krijgt om mee te doen. We vinden het belangrijk dat
iedereen een menswaardig bestaan heeft in ons dorp. Het beleid van de
ChristenUnie is daarop gericht.
Eigen verantwoordelijkheid
Solidariteit is niet onbegrensd. Ieder zal met de hem of haar gegeven
mogelijkheden zelf actief moeten zijn. Ons uitgangspunt is dat goed gedrag niet
altijd vanzelf gaat. Juiste regels zijn daarom nodig. Daarnaast moet er
geïnvesteerd worden in de gezinnen en andere structuren (zoals scholen,
verenigingen, kerken, bedrijven. etc). Met name ouders/verzorgers moeten in staat
gesteld worden om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
Economische beginselen?
Niet alles van waarde is in geld uit te drukken. We zijn in deze wereld afhankelijk
van financiële middelen. Daar dienen we ook zorgvuldig mee om te gaan. Maar
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juist van de overheid mag verwacht worden dat ze oog heeft voor de bredere
belangen. Werkgelegenheid en duurzaamheid zijn ook van belang. Daarom
kiezen we niet altijd voor het goedkoopste alternatief in financiële zin.
Rust
Wij geloven dat het goed is om rust en activiteit af te wisselen. De bijbel geeft ons
aan dat het goed is eens in de zeven dagen een dag te hebben waarop de
economie niet centraal staat en waar er aandacht en tijd is voor relaties.
Ongestoorde kerkgang, tijd voor elkaar, tijd voor rust staan voor ons op de zondag
centraal. De ChristenUnie staat voor deze waarden en laat dit tot uiting komen in
de keuzes die wij maken.
SAMENWERKING
We zijn uit op een lokale samenleving waarin het goed toeven is. Hierbij zoeken
we de samenwerking met alle betrokken partijen in Alblasserdam. Maar ook
hebben we hierbij de ons omliggende gemeenten nodig. Zonder een intensieve
samenwerking kunnen we niet deelnemen aan grotere ontwikkelingen op
regionaal en nationaal niveau. Alleen door duidelijke samenwerking kan de
identiteit van Alblasserdam in stand gehouden worden.

WELZIJN
ONDERWIJS
Het onderwijs aan onze kinderen is van groot belang. Een belangrijke
ontwikkeling is Passend Onderwijs. Hierbij wordt van schoolbesturen gevraagd
om die zorgstructuur te ontwikkelen waarbij het begaafde kind en het kind met
beperkingen samen op dezelfde school zitten. Dit vraagt veel van scholen. Deze
ontwikkeling vraagt dat de inhoud (onderwijs en zorg) en de stenen
(schoolgebouwen) aan elkaar gekoppeld moeten zijn. Over vier jaar moeten alle
scholen, verspreid over de wijken, juist gehuisvest zijn (volgens het brede schooldenken), de zorgstructuur moet werken en er moet preventie via de Zorg-AdviesTeams aanwezig zijn. Een sterk openbaar en een sterk bijzonder onderwijs is
goed voor het onderwijs in het geheel. Samenwerking waar dat kwaliteit oplevert
wordt bevorderd, rekening houdend met het recht op eigenheid.
→ Alle scholen zijn over vier jaar passend gehuisvest.
→ Openbaar onderwijs is verzelfstandigd en duidelijk is of een verdergaande
regionale bestuurlijke samenwerking noodzakelijk is.
SPORT & SPEL
De ChristenUnie vindt het van belang dat de gemeente voldoende aandacht en
middelen aan sport besteedt. Sporten is belangrijk. Niet alleen om voldoende te
bewegen, het gezondheidsaspect, maar ook omdat door middel van sportieve
activiteiten mensen zich positief kunnen ontwikkelen. Met het oog hierop vinden
wij sportbeleid van belang. Vanuit de gemeente is met name van belang
voldoende mogelijkheden te bieden om recreatieve en verenigingssporten te
kunnen beoefenen. Sport en bewegen vindt niet alleen plaats op officiële
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sportparken, maar juist ook in de wijk (zoals bijvoorbeeld bij de skatebanen, maar
ook bij de Speeltuinvereniging Kinderdijk) en in de buitengebieden. Zeker als het
gaat om kinderen, moet daar vanuit de gemeente voldoende aandacht voor zijn.
Bijvoorbeeld ook door te stimuleren dat kinderen te voet of met de fiets naar
school gaan. Bewegen begint in de eigen wijk. Bij de ontwikkeling van nieuwe
wijken of herinrichtingen is het uitgangspunt dat er voldoende openbare ruimte en
speelruimte is. Het is van belang dat er voor alle leeftijdsgroepen voldoende
gevarieerde speelplekken zijn. Wij pleiten ervoor nieuwe plekken te creëren waar
de kinderen nog beter hun creativiteit kunnen ontwikkelen en beleven. Er dient
daarom ook ruimte te zijn voor plekken die de kinderen zelf meer in kunnen delen.
→ Er komen meer gevarieerde speelvoorzieningen
→ Er zijn middelen voor de ondersteuning van verenigingen voor hun
jeugdbeleid
Voorzieningen
Er is duidelijk behoefte aan overdekte sportmogelijkheden in Alblasserdam. Op dit
moment is er te weinig ruimte om aan alle wensen te voldoen en moeten
verenigingen soms uitwijken naar andere plaatsen. Door de positieve inzet van de
verenigingen dreigen ze last te hebben van het eigen succes. De komende
periode moeten alle mogelijkheden toegepast worden om o.a op Molenzicht en
op de kop van Pieter de Hoogh een overdekte sportvoorziening te realiseren.
Creatieve mogelijkheden voor de exploitatie moeten daarbij in ogenschouw
genomen worden. Te denken valt aan extern beheer, maar ook bijvoorbeeld aan
het veel meer inschakelen van de verenigingen zelf. Nadrukkelijk dient daarbij de
langere termijn betrokken te worden.
→ Er wordt ingezet op een overdekte sportvoorziening op Molenzicht
Er liggen reeds lang plannen om Sportpark Souburgh in samenwerking met de
gemeente Graafstroom te ontwikkelen tot een sportpark met toekomstperspectief.
Het komende jaar zal duidelijk moeten zijn welke ambitie over 5 jaar gerealiseerd
kan worden. De plannen vragen om duidelijkheid bij de verenigingen. En dit park
heeft ook een plek in de grote groenstructuur van Alblasserdam. De
ontwikkelingen (woningbouw en wegontsluiting) moeten de
gebruiksmogelijkheden niet beperken.
→ De verenigingen weten in 2011 welke ambities op Sportpart Souburgh
gerealiseerd worden
Zwembad
Een basisvoorziening hoort echt bij ons dorp. Wij vinden het wel van groot belang
dat een juiste keuze gemaakt wordt. Zorgvuldige afweging is nodig waar het gaat
om de omvang van het zwembad (één- of tweebaden-concept). Wij vinden vanuit
het oogpunt van exploiteerbaarheid een tweebaden-concept de voorkeur hebben.
Vanuit exploitatievoordelen en afspraken met de verenigingen moet al het
mogelijke gedaan worden dit te realiseren.
→ Er wordt ingezet op een tweebaden-concept
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CULTUUR & RECREATIE
De ChristenUnie vindt een actieve samenleving van groot belang. Een bloeiend
verenigingsleven is voor de samenhang in ons dorp van groot belang. De huidige
sterke structuur verdient ondersteuning. De gemeente werkt zoveel mogelijk
positief mee bij de uitwerking van de initiatieven van de verenigingen. De primaire
rol van de gemeente ligt op het terrein van het mogelijk maken van initiatieven.
Dat begint bij het aanbieden van geschikte ruimte. Voor niet-sportverenigingen
kent Alblasserdam “Landvast” als mooie centraal gelegen faciliteit. Wij vinden het
van belang dat verenigingen de keuze hebben hoe zij hun huisvesting vorm
geven. De gemeente mag initiatieven van verenigingen om gebruik te maken van
andere ruimten niet moeilijk maken. Initiatieven voor gebruik van ruimten in de
wijk moeten mogelijk zijn/blijven. We staan voor een helder beleid rondom
stimuleringssubsidies. Soms hebben waardevolle initiatieven net dat duwtje nodig
of is het nodig de contributie beter betaalbaar te houden voor alle groepen in
Alblasserdam.
Cultuur en jeugd
We vinden het van belang dat de Alblasserdamse jeugd kennis kan maken met
cultuuruitingen, zoals kunst en muziek. De stimuleringssubsidies zijn daarom voor
een belangrijk deel gericht op de jeugd.
Landvast
Het beheermodel van Landvast dient de komende periode onderzocht te worden.
Wij vinden de huidige kosten ten opzichte van het gebruik door verenigingen dat
de gemeente wil stimuleren aan de hoge kant. Betaalbare huren voor
verenigingen blijven daarbij uitgangspunt, maar de gemeente hoeft commerciële
activiteiten niet te ondersteunen.
→Het beheermodel van Landvast wordt onderzocht met als doel om te komen tot
een besparing op de totale (subsidie)lasten
Bibliotheek
Wij vinden het van belang om een toegankelijke bibliotheekvoorziening in onze
gemeente te hebben. Voor jongeren dient de bibliotheek een gratis voorziening te
blijven. Een bibliotheek is een dure voorziening. De subsidie die verleend wordt is
gericht op de Alblasserdamse bevolking. Daar moet de tariefstelling op worden
vastgesteld.
Monumentenbeleid
We moeten zuinig zijn op de beeldbepalende karakteristieke (straat)beelden in
ons dorp. De gemeente stimuleert eigenaars om het karakter te behouden, zonder
het redelijke gebruik van de eigenaars te beperken. Het Werelderfgoed Kinderdijk
(molens), ook gedeeltelijk in Alblasserdam gelegen, verdient het om zorgvuldig
mee om te gaan; de cultuurhistorische waarden moeten behouden blijven.
Kunst
De gemeente zal initiatieven om lokale kunstprojecten op te zetten ondersteunen
als gemeentelijke hulp nodig is. Gezien de beperkte financiële middelen van de
gemeente kiezen wij ervoor geen specifiek budget voor actieve kunstprojecten
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door de gemeente te reserveren. In regionaal verband wordt onderzocht op welke
wijze kunstprojecten in Alblasserdam gerealiseerd kunnen blijven worden.
Onderwijs
Scholen worden gestimuleerd om de cultuur van de omgeving te ontdekken. Te
denken valt aan bezoek aan de Molens of de Biesbosch.
SOCIAAL BELEID
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
is dat iedereen meedoet. Hierbij zijn de burgers meer zelf verantwoordelijk om
oplossingen voor problemen te zoeken. De gemeente heeft plaatselijk en in de
regio de opdracht om daar waar burgers er niet alleen uitkomen te ondersteunen.
Een groot deel van het sociale beleid voert de gemeente uit met de
buurgemeenten door o.a. de Sociale Dienst Drechtsteden. De directe invloed
daarop vanuit onze gemeente is minder dan vroeger. Onze vertegenwoordigers in
de Drechtsteden behartigen nog steeds de belangen van onze burgers. Een
sociaal beleid waarin zorgvuldig met de financiële middelen wordt omgesprongen
is daarin ons uitgangspunt.
De WMO-adviesraad heeft in de afgelopen jaren bewezen een waardevol
adviesorgaan te zijn voor de gemeente. De WMO-adviesraad heeft in het leggen
van verbindingen in de samenleving een belangrijke functie.
De welzijnsorganisaties zijn van groot belang voor de samenhang en alle
vrijwilligers. Er moet wel gekeken worden naar een andere inzet van de middelen
die de gemeente te besteden heeft. De ROWA maakt daar wat ons betreft
onderdeel van uit.
De ChristenUnie ziet voor de komende jaren ook een belangrijke rol voor één
diaconaal platform. De kerken houden daarbij de eigen verantwoordelijkheid.
Steeds meer raken mensen en gezinnen in de problemen, Vaak spelen er
meerdere problemen tegelijk en komt dit door de schuldenproblematiek scherp
naar voren. Het komt voor in alle sociale milieus. In de samenwerking tussen
gemeenten, professionele hulp en zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, kerken
en betrokken vrijwilligers kunnen mensen met problemen de hand gereikt worden.
→ De ontwikkeling van één diaconaal platform binnen de Alblasserdamse
sociale structuur
Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is nog steeds waar. Daarom vinden wij
het een goede zaak dat er een evenwichtig jeugdbeleid in de gemeente is. Daarin
is niet alleen specifiek aandacht voor de risicojongeren. De gemeente heeft net zo
goed aandacht voor die jongeren met wie het wel goed gaat. Initiatieven uit
verenigingen, jeugdgroepen etc. worden positief onthaald en waar mogelijk wordt
medewerking verleend.
De toekomst van de jeugd wordt mede bepaald door de opvoeding, de scholing,
en het perspectief op een baan. Altijd zal de jongere (en waar nodig de
ouders/verzorgers) op zijn of haar verantwoordelijkheid worden gewezen. Ingezet
wordt op het ondersteunen van de jongere om uiteindelijk een volwassen plek in
de samenleving in te nemen. Waar dit dreigt mis te lopen wordt op preventieve
wijze ingegrepen, zoals via het JPT (Jeugdpreventieteam) en
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schoolmaatschappelijk werk. Als jongeren om wat voor reden zorg nodig hebben
zal dit geboden moeten worden, bijvoorbeeld door Jeugdgezondheidszorg. Zo
nodig dient er repressief te worden opgetreden. Jongeren die in de fout zijn
gegaan, worden via het Veiligheidshuis met een niet-vrijblijvend persoonsgerichte
aanpak gevolgd om te voorkomen dat het een volwassen veelpleger wordt.
→ Geen jongeren zonder hulp en zorg op straat laten lopen
→ De echte probleemjongeren met een persoonsgerichte aanpak aanpakken
Huishoudens en gezinnen
Er komt veel op ons af. Via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt ook
onze gemeente actief mee aan de ondersteuning van ouders/verzorgers bij
opvoedingsvraagstukken. De ouders/verzorgers blijven verantwoordelijk voor de
opvoeding. Daar waar ondersteuning nodig is moet deze – als gewenst in
aansluiting op de eigen identiteit – gegeven worden. Als blijkt dat de ontwikkeling
van het kind geschaad wordt, moet er achter de voordeur ingegrepen worden. De
ruimte voor een CJG is gevonden in de Alblashof. Maar belangrijker dan een
fysieke locatie is de afstemming tussen de zogenaamde ketenpartners om te
komen tot “één kind/één gezin, één plan”. De lokale verwijsindex, het middel voor
professionals om elkaar snel te vinden als er problemen dreigen, moet deze
afstemming ondersteunen.
Huiselijk geweld komt helaas nog te veel voor. Ook hier is maatwerk naar de
verschillende bevolkingsgroepen van belang.
→ Ouders/verzorgers kunnen aanspraak maken op ondersteuning vanuit de
eigen identiteit
Ouderen
Onze gemeente kent naast veel jeugd ook relatief veel ouderen. Net zo goed als
jongeren niet een homogene groep zijn, zijn ouderen dat ook niet. De gemeente
heeft aandacht voor haar ouderen. Voor ouderen die goed in staat zijn om nog
zelfstandig te wonen en zich in te zetten voor de ander. En voor ouderen die te
maken krijgen met lichamelijke en geestelijke problemen. Zo blijkt dat beginnend
dementerende ouderen in financiële problemen kunnen komen en door de
gemeentelijke werkwijze niet geholpen kunnen worden via schulpverlening. Een
voorbeeld van niet verwachte effecten die leiden tot schrijnende situaties. Deze
moeten voorkomen worden.
Ouderen zijn bij uitstek degenen die een actieve bijdrage kunnen leveren aan
verenigingen en wijkinitiatieven. Maar ook kunnen we er zijn voor de meer
vereenzaamde medemens. Het ondersteunen van deze actieve ouderen is van
groot belang.
De ontwikkeling van voldoende passende huisvesting, bijvoorbeeld met een
Woonkeur, op plekken waar dat logisch is (centrum, wijk Kinderdijk) wordt
voortgezet.
→ Actieve inzet om vereenzaming en financiële nood te voorkomen
Mensen met een functiebeperking
De gemeente draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat mensen met een
functiebeperking actief kunnen blijven in de samenleving. Openbare gebouwen
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en winkelvoorzieningen moeten goed toegankelijk zijn. Ook bij de inrichting van
openbare gebieden en vervoer wordt met minder validen rekening gehouden.
→ Er wordt blijvend getoetst op leefbaarheid en bereikbaarheid voor mensen
met een functiebeperking
Vrijwilligers en mantelzorgers
Vrijwilligers zijn de verbindende schakel in de lokale samenleving en daarom van
groot belang. De gemeente ondersteunt de vrijwilligers waar dat mogelijk is. Goed
is dat een vrijwilligersverzekering is afgesloten door de gemeente.
De kwetsbaarheid van mantelzorgers is groot. Deels is dit een gevolg van het feit
dat mensen tot op hoge leeftijd zorg verleend wordt, deels heeft dit te maken het
gegeven dat zorg verleend wordt naast een betaalde baan en een gezin. Dit
maakt het nodig dat ondersteuning van de mantelzorg onze bijzondere aandacht
heeft.
→ Bijzondere aandacht besteden aan mantelzorgers ter voorkoming van
overbelasting
GEZONDHEID
Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Het is wel een taak van
de gemeente om te voorkomen dat burgers keuzes maken met negatieve
gevolgen. De aandacht van de gemeente ligt daarbij op bewustwording bij de
jeugd. Het beleid hiervoor moet integraal (dat wil zeggen bij alle keuzes)
terugkomen in het gemeentelijk beleid. Voldoende ruimte voor spelen,
voorlichting over gezonde voeding en gezonde beweging gaan dus bijvoorbeeld
hand in hand met voorwaardelijke vergunningen voor feesten waar de
verwachting gewettigd is dat de jeugd veel alcohol zal nuttigen. Wij vinden dat er
in Alblasserdam geen plaats is voor een coffeeshop. Drugs- en drankmisbruik
dient bestreden te worden en er is een blowverbod.
SAMENLEVING EN INTEGRATIE
Gelukkig kennen we geen grote spanningen in onze lokale samenleving. Dat
moeten we zo houden. Het is goed dat er momenten van ontmoeting zijn. Aan de
andere kant beseffen we dat mensen verschillend zijn en verschillend leven. Dat
moeten we als bestuur niet proberen te doorbreken. Het is goed om als gemeente
ondersteunend bezig te zijn naar alle bevolkingsgroepen. Financiële redenen
mogen er niet de oorzaak van zijn dat bewoners niet kunnen participeren. De
gemeente wijst actief op mogelijkheden om dit te voorkomen.

WONEN & WERKEN
RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
Alblasserdam heeft zijn grenzen bereikt. De natuurlijke grenzen van het water
verhinderen grootschalige uitbreidingsprojecten. En binnen de bebouwde kom
zijn de meeste plekken die voor herontwikkeling in aanmerking komen de
afgelopen jaren al opgepakt. We zijn ons ervan bewust dat dit op korte termijn
betekent dat er weinig toegevoegd kan worden aan de woningvoorraad. We
willen waken voor een verdere verdichting van de bebouwde kom. Rondom
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sloop- nieuwbouw zien wij nog wel kansen. Niet altijd kan de regie daarover bij de
gemeente liggen, omdat er weinig grond in eigendom is en de gemeente geen
geld heeft om zelfstandig aankopen te doen. We zien ruimte voor gedeeltelijk
gestapelde bouw, bijvoorbeeld voor ouderenwoningen.
→ We waken voor verdere verdichting
→ Sloop/nieuwbouw biedt kansen voor kwaliteitsverbetering
→ Met name ouderen- en jongerenhuisvesting vereist aandacht
Woningaanbod en -kwaliteit
Voor veel mensen is het prettig wonen in Alblasserdam. Objectief gezien kent
Alblasserdam wel een eenzijdige woningvoorraad. Gewone eensgezinswoningen
in de koopsector zijn redelijk makkelijk verkrijgbaar. Betaalbare huurwoningen,
ouderenwoningen, starterswoningen en woningen in de duurdere sector juist
weer wat moeilijker. Het gemeentelijk beleid is gericht op een divers aanbod.
Daarbij doen we geen gekke dingen. De aandacht voor de duurdere woningen
mag de aandacht voor betaalbare woonruimte niet verdringen. Het blijkt ook nu in
de crisis dat juist de duurdere sector lastiger is te verkopen. Onze doelstelling is
een gevarieerd aanbod. De gemeente gaat zich de komende periode richten op
de verbetering van de bestaande woningvoorraad. Daarbij moet ook de
koopsector onderdeel worden van gemeentelijk beleid. We constateren dat veel
naoorlogse huurhuizen worden gesloopt, terwijl de koopwoningen blijven staan.
De gemeente gaat uitzoeken hoe zij kan stimuleren dat de koopwoningen met
elkaar worden aangepakt en weer toekomstbestendig gemaakt worden (groot
onderhoud, isolatiemaatregelen, energiebeheer etc.).
→ Er komt meer aandacht voor de bestaande woningvoorraad
Groen (in de buurt)
Het is voor de leefkwaliteit van onze burgers van groot belang dat er in alle
buurten voldoende groen te vinden is. De bestaande groenstructuur houden we in
stand. De grotere groengebieden, zoals Lammetjeswiel en Park Huis te
Kinderdijk, houden we vanzelfsprekend in stand.
Naast de beleving voor de bewoners, geeft het groen ook plaats aan allerlei
dieren- en plantenleven. Wij vinden dat er veel meer gezocht kan worden naar
plekken om bomen in de wijk te plaatsen. Ook heeft groen een positieve invloed
op het leefklimaat in de wijk. Bij de inrichting van groen moet niet alleen rekening
gehouden worden met het onderhoud, maar ook met de diversiteit. Waar mogelijk
dient streekeigen beplanting gekozen te worden.
→ Grote groengebieden als Lammetjeswiel en Park Huis te Kinderdijk waardevol
om te behouden
→Groen wordt ook ingezet als natuur- en milieubeleid
Begraafplaats
De ChristenUnie vindt het van belang dat de plannen voor de uitbreiding van de
begraafplaats doorgaan. Betaalbare tarieven zijn noodzakelijk. Omdat de
begraafplaats ook onderdeel uitmaakt van de groenstructuur van Alblasserdam,
vinden we een bijdrage uit de algemene middelen op zijn plaats. De
groenstructuur moet dan wel door de inrichting ondersteund worden.
→De begraaftarieven moeten betaalbaar blijven
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Kinderboerderij
De kinderboerderij aan de Randweg vervult een belangrijke functie in het dorp.
De ingezette ontwikkeling om burgers meer bij het beheer te betrekken blijven wij
ondersteunen. In samenspraak met de stichting kan ook de betrokkenheid van
scholen en/of zorgboerderijconcepten nader uitgewerkt worden. De gemeente
moet in ondersteunende zin wel betrokken blijven.
→De kinderboerderij blijft open
Woonwagenplaatsen
De gemeente zal zich inzetten om binnen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
plaats te zoeken voor kleinschalige woonwagenplaatsen ter vervanging van de
Staalindustrieweg. Bij de planvorming gelden vergelijkbare uitgangspunten als bij
sociale woningbouw waar het gaat om het economisch onrendabele deel van de
investering.
VERKEER EN INFRASTRUCTUUR
Alblasserdam ligt in een drukke omgeving. Langs drukke snelwegen en
veelbevaren waterwegen. Het dorp zelf kent een lastige ontsluitingsstructuur door
de omringende binnenwateren. Dit leidt tot knelpunten in ons dorp. De A15 zorgt
voor een constant lawaai in een groot deel van het dorp, terwijl de ontsluiting
tijdens de spits op veel plekken tot grote drukte leidt. De problematiek op de dijk is
hier het beste voorbeeld van. Op korte termijn ligt een oplossing in afspraken met
Nieuw-Lekkerland en de provincie. Er moet meer verkeer via de N-wegen ten
oosten van Alblasserdam naar de snelwegen toe en niet meer over de dijk. Deze
wegen dienen aantrekkelijker gemaakt te worden eventueel in combinatie met
verkeersbeperkende maatregelen op de dijk tijdens de spitsuren. Daarbij dienen
de belangen van de industrie in Kinderdijk wel voldoende gewaarborgd te
worden. Op de langere termijn pleiten wij voor een extra ontsluiting voor NieuwLekkerland op de bestaande N-wegen. Gezien de kwaliteit van het
tussenliggende gebied willen wij geen extra weg door dit deel van de polder. Met
deze maatregelen moet het verkeer wat Alblasserdam via de dijk binnenkomt
absoluut gezien afnemen. De verkeersproblematiek lossen we niet op door
vrachtverkeer door het dorp te laten rijden. De uitdaging ligt erin de bron aan te
pakken. Dat kan door de hoeveelheid verkeer af te remmen, door met bedrijven
goede afspraken te maken, of door eisen te stellen aan de uitstoot van het
verkeer.
→Geen derde ontsluiting rechtstreeks door het groen
De ontsluiting van Souburgh moet ook veranderen. De ontwikkelingen maken het
mogelijk de huidige verlengde Vinkenpolderweg af te sluiten (alleen fietsers
wellicht) en een vierde arm aan de rotonde bij de Edisonweg te maken.
→De ontsluiting naar Souburgh wordt veiliger
TOERISME&RECREATIE
Toerisme en Recreatie is met name een onderwerp dat de grenzen van
Alblasserdam te buiten gaat. Het is een goede zaak om deze onderwerpen in
regionaal verband op te pakken. Ons doel is daarbij dat toerisme en recreatie
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zowel ingezet moeten worden ten behoeve van de eigen burger, als dat ze een
punt van economische ontwikkeling zijn om te laten zien hoe mooi onze omgeving
is.
Dit laatste betekent dat we bij de ontwikkelingen in onze buurt ook rekening
moeten houden met de aard en omvang van Alblasserdam. De wandel- en
fietsstructuur in onze omgeving dient versterkt te worden. De inzet van de
gemeente in de regionale verbanden dient ook gericht te zijn op het versterken
van de landschappelijke waarden van onze Alblasserwaard. De agrarische
structuur dient in stand te blijven, met daarbij aandacht voor een duurzame
toekomst. Binnen de gemeentegrenzen geldt dat bijvoorbeeld voor de Polder
Souburgh. De gemeente werkt mee aan kleinschalige recreatieinitiatieven op het
platteland, ook qua verblijfsrecreatie.
VEILIGHEID
Het veiligheidsbeleid wordt steeds meer een regionale aangelegenheid. De
samenwerking binnen de Veiligheidsregio en bijvoorbeeld de gezamenlijke
brandweer zijn ontwikkelingen die op ons af komen. Veiligheid gaat ook over
gemeentegrenzen heen. We vinden deze ontwikkelingen dus een goede zaak.
Het moet wel helder zijn wie in Alblasserdam verantwoordelijk is voor het
veiligheidsbeleid. Versnippering moeten we voorkomen.
Openbare orde
We zijn voor wat betreft de inzet van politie afhankelijk van regionale afspraken.
De wijkagenten moeten herkenbaar zijn voor de inwoners om de basispolitiezorg
te kunnen garanderen. Waar nodig wordt stevig ingezet met een persoonsgerichte
aanpak. Aanvullende inzet van bijvoorbeeld de sus-wachten is nodig om de
leefbaarheid in het centrumgebied te bevorderen. Bij de grotere evenementen is
een professionele aanpak noodzakelijk. Zeker om misbruik van de gastvrijheid,
drankmisbruik of opstootjes te voorkomen. De kosten van deze aanpak worden
vanuit de inkomsten van een evenement betaald. Bij vandalisme worden de
herstelkosten op de daders verhaald.
BEDRIJVIGHEID EN WERKGELEGENHEID
Vanuit het bestuur moet meer ingezet worden op de contacten met het
bedrijfsleven. Veel meer moet gebruik gemaakt worden van elkaars kracht. Nog
teveel zijn gemeentelijke acties remmend in plaats van ondersteunend aan
ondernemersinitiatieven. Als burgers moeten we beseffen dat ondernemers de
werkgelegenheid mogelijk maken. Natuurlijk zijn er de wettelijke grenzen, maar
een verdraagzame houding naar elkaar toe moet er zijn.
→De contacten met ondernemers worden versterkt
Detailhandel
De detailhandel in Alblasserdam moet meer aandacht krijgen van het lokale
bestuur. Het is zaak om de betrekkelijke diversiteit die we in ons dorp hebben te
behouden. Ondersteunend aan de grotere centra in de omgeving, heeft
Alblasserdam zo zijn eigen identiteit. Onderzocht moet worden in hoeverre de
ontwikkeling rond de Oude Wipmolenlocatie kunnen leiden tot het beter verbinden
van de Dam-Plantageweg aan het Makadocentrum. Een logische
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wandelverbinding zonder ‘dode’ uiteinden dient er te komen om zo samenhang te
creëren. Het tweede winkelgebied Scheldeplein dient te blijven. Wij willen
onderzoeken of de winkelstructuur niet versterkt kan worden als de overige losse
winkelstrips meer aansluiting zoeken bij de twee centra die Alblasserdam heeft.
Het nieuwe raadhuisplein wordt bij deze ontwikkelingen betrokken. Voldoende
gratis parkeergelegenheden dienen behouden te blijven.
→Er komt meer regie op de detailhandel in overleg met de ondernemers
→Er komt geen parkeerbelasting
Bedrijventerreinen
Bedrijfsleven en politiek bestuur. Het zijn soms heel verschillende werelden. Het
parkmanagement Alblasserdam (PMA) levert een bijdrage om deze werelden
meer met elkaar te verbinden. Binnen de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Drechtsteden is er een ‘regionale pot’ van waaruit regionale (herstructurerings)projecten gefinancierd worden. Revitalisering van de Alblasserdamse
bedrijventerreinen moet hier ook onderdeel van zijn, zodat het vestigingsklimaat
ook in economisch moeilijke tijden wordt bevorderd.
→ Er is één ondernemersloket, dat alle contacten met het bedrijfsleven verzorgt
MILIEU
Onze leefomgeving is ons door de Schepper geschonken. Wij zijn als
rentmeesters verplicht om er op verantwoordelijke wijze mee om te gaan.
Duurzaamheid is een uitgangspunt van het hele beleid van de gemeente.
Duurzaamheid houdt voor ons in dat het uitgangspunt ligt in vernieuwbare of
herbruikbare grondstoffen. Bijvoorbeeld dat geen hout uit oerbossen wordt
gebruikt. Niet altijd is een volledig duurzaam alternatief mogelijk. In die gevallen
wordt gekozen voor de minst belastende producten.
Lucht
De luchtkwaliteit in onze omgeving moet verbeterd worden. Deze opdracht houdt
niet in dat problemen worden verplaatst zodat overal aan de minimumnormen
voldaan kan worden. Wij zijn erop gericht de absolute uitstoot van schadelijke
stoffen te beperken. Dit moet ook de inzet van de gemeente zijn, en dit dient
onderdeel van integraal beleid te zijn.
→ De inzet op luchtkwaliteit is bovenwettelijk. We gaan geen problemen
verplaatsen.
Geluid
Onze burgers zijn gebaat bij meer stilte. De ingezette actie voor geluidswerende
maatregelen bij de A15 moet krachtig worden doorgezet. Ook bij de inrichting van
wegen en de verkeersafhandeling dient een zo gunstig mogelijke
geluidsbelasting uitgangspunt te zijn. Wij vinden dat bij nieuwbouw zeer
terughoudend omgegaan moet worden met bouwen in gebieden waarvoor een
hogere geluidsnorm nodig is.
→Absolute geluidsreductie is noodzakelijk
Water
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Water is een bron van leven. De waterkwaliteit in ons dorp verdient aandacht. Niet
alleen dient het water in chemische zin schoon genoeg te zijn, water moet ook
leven. Het inheemse dieren- en plantenleven dient bevorderd te worden. In het
beheer moet hiermee rekening worden gehouden. De wateropgaaf biedt ook
interessante mogelijkheden voor wonen. Voor veel mensen is wonen aan het
water een ultime droom. De noodzaak om de hoeveelheid oppervlaktewater te
vergroten, kan aangegrepen worden om ook het wonen aan water mogelijk te
maken. Zoveel mogelijk zou schoon regenwater via natuurlijke kanalen moeten
worden afgevoerd. Ook om riooloverstorting te voorkomen.
Afvalbeleid
Voor de gemeentelijke overheid is het lastig om de afvalstromen daadwerkelijk te
beperken. De consument heeft vaak niet de keuze om producten zonder
overmatige verpakkingsmaterialen te kiezen. Daar ligt een taak voor grotere
verbanden. Wel dient de gemeente door te gaan met de inzet op efficiënte
afvalscheiding. Het rendement daarvan dient ook naar de burger zichtbaar
gemaakt te worden. De huidige wijze van afvalstoffenbelasting dient te worden
voortgezet. Zolang er geen echte keuze is, leidt “de vervuiler betaalt” alleen tot
ongewenste onbedoelde neveneffecten, zoals zwerfafval. En dat is alleen een
verplaatsing van het probleem.
→ Er komt geen gedifferentieerde afvalstoffenheffing, dus niet betalen per kilo
Licht
Zowel vanuit energieverbruik maar ook vanuit lichtvervuiling kijkt de gemeente
kritisch naar de verlichting in de nachtelijke uren. Commerciële verlichting en
reclames zijn ’s nachts uit, voorzover de gemeente daar invloed op heeft. De
veiligheid is bepalend, maar zoveel mogelijk wordt de hoeveelheid openbare
verlichting verminderd.
→ De hoeveelheid verlichting wordt verminderd in de nachtelijke uren

WAARD EN ANDERE PARTNERS
DE DRECHTSTEDEN
De deelname van de zes gemeenten in Drechtsteden is een vérgaande vorm van
regionale samenwerking, die door haar vorm een voorbeeldfunctie vervult in
Nederland. De ChristenUnie is overtuigd van het nut en de noodzaak van deze nietvrijblijvende samenwerking vanuit het uitgangspunt van de gemeentelijke
autonomie van de Drechtsteden. De eigenheid van Alblasserdam kan het best
bewaard worden als zelfstandige gemeente binnen deze samenwerking. Een
groot aantal uitdagingen gaan de spankracht van de individuele gemeente te
boven. Door intensief met elkaar samen te werken wordt de kwaliteit van het
bestuur versterkt. Gezamenlijke uitoefening van taken werkt efficiency in de hand.
Naar hogere overheden staat men sterker en komt men eerder in aanmerking
voor subsidies. Ook de contacten met bedrijven kunnen hierdoor versterkt worden,
zoals het bieden van een 1-loket. Dit alles vereist een professionele opzet van de
Drechtraad, door het werken met Drechtraadcommissies van advies en een eigen
beleidsagenda van de Drechtraad, waar het Drechtstedenbestuur mee aan de
slag kan.
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→ De samenwerking in de Drechtsteden is voor Alblasserdam noodzakelijk
→ De eigenheid van Alblasserdam is het beste af met een zelfstandig
Alblasserdam
DE ALBLASSERWAARD
Alblasserdam is in staat om een brug te slaan naar de gemeenten in de
Alblasserwaard. Hierbij past enerzijds een bescheiden houding, aan de andere
kant een toekomstgerichte handelingsbekwaamheid. De gezamenlijke problemen
zoals de ontsluiting van de gemeenten naar de A15, de ontwikkeling van
Sportpark Souburgh en het gewetensvol omgaan met het Molengebied kunnen
alleen gezamenlijk opgelost worden.
→ Vanuit Alblasserdam zal op een bescheiden en gewetensvolle wijze
samenwerking worden gezocht op belangrijke gezamenlijke problemen
DE REGIO ZUID-HOLLAND ZUID
Alblasserdam is een van de 19 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. In deze
regio zijn belangrijke organisaties werkzaam als de politie, de GGD, de
brandweer, de ambulancedienst,de Milieudienst en bureau Leerplicht en
Voortijdig Schoolverlaten. De ontwikkeling van Regio Zuid-Holland Zuid, de
Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst biedt kansen om de gemeentelijke
inspanningen op deze terreinen te verminderen.

WAARVAN & WAARMEE
BESTUUR
Wij staan een bestuursstijl voor waarin het belang van de Alblasserdamse
samenleving centraal staat. Klantgerichtheid en dienstverlening is de
basisfilosofie van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers. Het is niet
mogelijk om het altijd iedereen naar de zin te maken. Wel is het mogelijk om altijd
transparant te zijn waarom een besluit genomen is.
Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie dient effectief en efficiënt te werken. Gezien de
regionale ontwikkelingen waarbij veel zaken gezamenlijk worden aangepakt, is
het ons inziens mogelijk het aantal ambtenaren te verminderen. De regionale
samenwerking mag niet leiden tot een stapeling van activiteiten. Wij achten het
redelijk om gelet op de regionale ontwikkelingen het totaal aantal fte de komende
periode te verlagen. B&W dient daarvoor halverwege 2011 met een voorstel te
komen.
→ Het aantal medewerkers wordt (via natuurlijk verloop) verminderd
→ Verminderen van bestuurlijke drukte
Wijkgerichte aanpak
Iedere inwoner van Alblasserdam wil met plezier kunnen wonen in zijn wijk. Door
een wijkgerichte aanpak voelen de inwoners zich betrokken bij de buurt en bij
elkaar. Hierbij kan iedere wijk haar eigenheid realiseren.
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→ Voorzetting van de wijkschouw, georganiseerd door de gemeente
Terugdringen regeldruk
In de komende periode dient de regeldruk binnen Alblasserdam teruggedrongen
te worden. Naast de waarschijnlijke invoering van de Omgevingsvergunning
waarbij alle vergunningen op één plek verkregen kunnen worden, komt er ook
een doorlichting van alle regels die de gemeente zelf, bovenwettelijk heeft
ingesteld.
→ Het aantal regels wordt feitelijk verminderd
Communicatie
Helaas is de communicatie vanuit het gemeentehuis de afgelopen periode
ongelukkig geweest op veel terreinen. Dit moet anders. Doel is dat de gemeente
helder naar de burger communiceert. Het gaat er daarbij niet om dat de gemeente
voldoet aan de formele eisen die daaraan moeten worden gesteld. Het gaat om
een houding om de burger echt te bereiken. De gemeente mag zich hierin niet
verschuilen achter formaliteiten etc. De gemeente is van de burger!
→ Via een panel/klankbordgroep wordt op interactieve wijze getoetst of de
communicatie werkt
Projectsturing en -beheersing
De bestuurlijke opdrachtverlening en de sturing en beheersing van projecten
moet helder zijn en eindgebruikers worden nadrukkelijk betrokken.
→ Grote projecten vragen om een heldere bestuurlijk opdracht, professioneel
management en betrokkenheid van de eindgebruikers
FINANCIËN EN BELASTINGEN
De ChristenUnie staat voor een solide financieel beleid, zoals wij de afgelopen
jaren ook hebben laten zien. Het is zaak de eindelijk ontstane transparantie waar
wij al zo lang om gevraagd hebben vast te houden. Dit moet ook leiden tot een
terughoudend belastingbeleid. Er komen spannende jaren aan, maar het risico
mag niet onverkort bij de burger worden neergelegd. De belastingen en heffingen
mogen alleen voor inflatie gecorrigeerd worden. Dit betekent voor leges,
afvalstoffenheffing en overige rechten dus ook dat de gemeente de budgetten in
de greep moet houden, nu deze onverkort aan de burger mogen worden
doorbelast. De opgave rond de riolen vraagt om meer geld dan in het verleden.
Toen is te weinig gereserveerd voor vervangingen. Nu worden we met de kosten
geconfronteerd. De uitvoering en het beheer worden zo sober mogelijk
vormgegeven. De verwachting is dat het Rijk de komende jaren flink zal moeten
bezuinigen. Ook de uitkering aan de gemeente komt daarmee onder druk te
staan. Dat levert moeilijke vraagstukken op. Ons uitgangspunt is dat
Rijksbezuinigingen niet kunnen leiden tot lokale lastenverhoging. Hoe vervelend
ook, dat betekent dat pijnlijke lokale bezuinigingen soms niet uitgesloten zijn.
→ Geen belastingverhoging zonder nieuwe voorzieningen
→ Tarieven alleen met inflatiecorrectie verhogen
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