


Verkiezingsprogramma  CDA Culemborg   2018-2022     Doe Mee!     www.CDAculemborg.nl                2 
 

 

 

 

Doe mee ! 
 

 Kies voor een Zorgzaam, Ondernemend  
en Duurzaam Culemborg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verkiezingsprogramma CDA Culemborg  
Raadsperiode 2018-2022 

 
 

 



Verkiezingsprogramma  CDA Culemborg   2018-2022     Doe Mee!     www.CDAculemborg.nl                3 
 

 

 
 
Het CDA:  voor een zorgzaam, ondernemend en   
duurzaam Culemborg 
 

Het CDA wil een stad die zorgzaam, ondernemend en duurzaam is.  
 

1. Zorgzaam betekent dat we niemand in de steek laten. Iedereen hoort erbij.  
2. Ondernemend houdt in dat plannen en ideeën een kans krijgen.  
    Op overbodige regels zit niemand te wachten.  
3. Duurzaam wil zeggen dat we naar de toekomst kijken.  
    Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten zich in Culemborg veilig en thuis voelen. 

 

1. Onze keuze voor een zorgzaam Culemborg  
 

In een zorgzame stad krijgt iedereen kansen. Iedereen telt mee en werkt mee. En wie echt 
hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente.  
 

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. Daarom vindt het CDA sport, welzijn en 
de ontwikkeling van talent belangrijk. En het CDA wil daarom ook een wethouder voor 
ouderen en een talentacademie voor kinderen.  
 

Vrijwilligers verdienen onze waardering. Voorkom dat ze overbelast raken!  
 

Het CDA ziet veiligheid als eerste behoefte. Vaak weet u zelf het beste wat er in uw wijk 
speelt. En hoe bepaalde zaken kunnen worden aangepakt. Mensen moeten daarom meer 
over hun buurt te zeggen krijgen. Een project als ‘De Buurt Bestuurt’ is daar voor bedoeld. 
 

2. Onze keuze voor een ondernemend Culemborg  
 

Mensen, bedrijven, verenigingen en organisaties moeten de ruimte krijgen. De gemeente 
moet hen daarbij niet in de weg lopen. Of niet thuis geven.  
 

We willen ook geen gemeente die alles zelf wil bedenken. Of mensen opzadelt met 
rompslomp en regels.  
 

De gemeente moet de partner zijn van Culemborgers met plannen en ideeën.  
Een partner die voor vernieuwende en nuttige ideeën openstaat. Dit vraagt een betrokken 
gemeentebestuur.  
 

Een ondernemende stad moet veel te bieden hebben. Op het gebied van sport, onderwijs, 
cultuur, werk en vrije tijd. We vinden het belangrijk dat dit aanbod goed en veelzijdig is. En 
iedereen moet er gebruik van kunnen maken.  
 

3. Onze keuze voor een duurzaam Culemborg 
 

In een duurzame stad hebben wij oog voor de toekomst. We willen voor onze kinderen en 
kleinkinderen zorgen. We willen hun  een leefbare en veilige stad nalaten.  
 

We kijken daarom verder dan naar ons eigenbelang. Verder dan naar de dag van vandaag.  
 

Het is tijd dat we dit zo concreet mogelijk doen. 
 

We willen daarom aan een gemeente werken die in 2040 energieneutraal is. Dit betekent dat 
we alle energie die we verbruiken, zelf opwekken. 
 

Om dit te halen, moet iedereen meewerken. Duurzaamheid, maar ook schoon water en een 
schone lucht, gaat iedereen aan. Wat van waarde is willen wij behouden. 
 

De gemeente kan hierbij zelf een voorbeeld stellen. Dit door bijvoorbeeld scholen, kerken en 
sportverenigingen te helpen hun gebouwen te gaan verduurzamen. 
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Wat kan de gemeente doen?  
 

Soms kan de gemeente zelf zaken aanpakken. Bijvoorbeeld als het om veiligheid en de hulp 
aan ouderen en gezinnen gaat.  
 

Soms verwachten we minder van de gemeente. Laat bedrijven, sportclubs en verenigingen 
meer hun gang gaan. Het is goed als hun plannen en ideeën de ruimte krijgen.  
 

De gemeente kan dus soms vooroplopen en soms een stapje terug doen.  
 

Belangrijk is dat de gemeente samenwerkt, met mensen, bedrijven, verenigingen en 
organisaties. Door te luisteren, mee te denken en te helpen. 
 

De gemeente moet een betrouwbare partner zijn 
 

Problemen in de stad willen we samen oplossen. De gemeente moet daarbij een 
betrouwbare partner zijn.  
 

Het is erg als mensen vinden dat de gemeente er niet voor hen is. Of niet naar hen luistert. 
 

Net als veel Culemborgers missen we een goed (totaal)plan voor onze stad. Een plan voor 
duurzaamheid en welzijn bijvoorbeeld. Maar zie ook hoe het met het zwembad, de 
spoorzone en de Redichemse waard is gegaan. 
 

Zulke zaken moeten in een echt plan passen. Dat is er niet en volgens ons is dat een 
gemiste kans. 
 

Vanuit de samenleving en niet vanuit het stadhuis 
 

Veel Culemborgers hopen dat de gemeente verandert. Zij vinden dat de gemeente mensen 
minder moet betuttelen. En vooral plannen en ideeën vanuit de samenleving moet 
ondersteunen.  
 

Dit vraagt een andere houding in het stadhuis en van de gemeenteraad. Het vraagt een 
positieve houding naar de samenleving.  
 

Voor het CDA begint daar de politiek. Van daaruit werken we aan een zorgzaam, 
ondernemend en duurzaam Culemborg. 
 

Het CDA: bruggen slaan en oplossingen vinden 
 

Het belang van de gemeenschap staat voor ons centraal. We willen mensen een veilige 
leefomgeving bieden. We willen iedereen het gevoel geven erbij te horen. We willen mensen 
kansen bieden en helpen zich te ontwikkelen. 

De samenleving zijn we samen. Onze politiek gaat uit van universele christelijke waarden. 
Het zit in onze genen om samen te werken. We nemen verantwoordelijkheid voor de 
samenleving als geheel en voor ieder individu.  

We willen verbinden, bruggen slaan, samen werken, voor elkaar zorgen en oplossingen 
vinden. 

Met onze ideeën willen we Culemborg mooier doorgeven.  
Doe mee!  Kies voor een zorgzaam, ondernemend en duurzaam Culemborg! 

Stem daarom op 21 maart 2018 op het CDA! 

 
Bestuur CDA Culemborg, december 2017 
 
www.cdaculemborg.nl      #Doemee 
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Liever zoeken op onderwerp? 
 

Zoekt u op een onderwerp en kunt u dat niet vinden? Als een onderwerp in dit 
verkiezingsprogramma niet is benoemd, wil dat niet zeggen dat het CDA daar niets van 
vindt. Het CDA heeft zich in zijn programma willen beperken tot een aantal concrete ideeën. 
Naast dit verkiezingsprogramma hebben wij een werkprogramma opgesteld. In dit 
werkprogramma leest u in meer algemene zin over onze drijfveren, visie en politieke 
standpunten. Dit werkprogramma geeft een breder overzicht van hoe wij in bepaalde 
onderwerpen staan. Het werkprogramma is te downloaden via onze website.  
 
Onderstaande onderwerpen zijn in dit werkprogramma verder uitgewerkt.  
 

Zorgzaam 

Armoedebestrijding              

Bibliotheek                    

Bijstand               

Eenzaamheid                       

Familie en gezin       

Geloofsgemeenschappen 

Integratie 

Jongeren  

Jeugdhulp                           

Jeugdsport- en cultuurfonds                 

Kinderen en kinderopvang                             

Laaggeletterdheid  

Mantelzorg                          

Mindervaliden                                            

Onderwijs en opgroeien                          

Ouderen                             

Participatiewet 

Pleegzorg 

Preventieve Zorg                                 

Schuldhulpverlening             

Speelplaatsen en schoolpleinen 

Softdrugs 

Taal- en ontwikkelingsachterstand     

Talentacademie 

Thuiszorg 

Vechtscheiding             

Veiligheid   

Vitaliteitstest                            

Verwarde personen 

Vrijwilligers  

Welzijn & Zorginstellingen                    

(passende) Woonruimte 

Zelfredzaamheid 

Zorgverlening                          

 

Ondernemend 

Bedrijven/ bedrijfsleven 

Bestemmingsplan 

Beweegpark(en) 

Binnenstad 

Burgerparticipatie 

Cultuur 

Dienstverlenende overheid 

(de) Fransche School 

Horeca 

Huiswerkbegeleiding 

Initiatievenloket 

Kerken en Moskeeën 

MKB 

Ondernemerschap  

Ondernemers visie 2025 

OZB 

Parkeren 

Regeldruk 

Regio 

Samenwerking 

Sport en bewegen 

Sportvoorzieningen 

(maatschappelijke) Stages 

Uitkeringsfraude 

Vakonderwijs 

Verenigingen  

Verenigingsgebouwen 

Vergunningenbeleid 

Werk en Participatie 

Werkgelegenheid 

Winkelgebieden   

Winkelbevoorrading 

 

 

Duurzaam 

Afval- en recycling 

Bereikbaarheid 

Buitengebied 

Cultureel erfgoed 

Dijken 

Draagvlak 

Duurzaam inkoopbeleid  

Energiecorporatie 

Eerlijke economie  

Energie neutrale gemeente 

Fietspaden 

Gemeentefinanciën 

Groen 

Maatschappelijk vastgoed 

(slimme) Mobiliteit 

Omgevingsvisie  

Openbare Ruimte 

(de) Plantage  

Recreatie- natuurgebieden 

(de) Redichemse Waard 

Regio(nale) samenwerking 

Rentmeesterschap 

Sociaal krediet 

Sociale Duurzaamheid 

(Stads)landbouw  

Tradities 

Verkeersveiligheid 

Vianense Poort 

Voorzieningen 

Windmolens 

Woonruimte 
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1. Onze ideeën voor een Zorgzame stad 
 

1.1  Het CDA Culemborg wil voor gezinnen en kinderen dat:      

- naschoolse activiteiten van de Brede School met partners blijvend worden georganiseerd; 
- plaatsen voor kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden toegankelijk blijven; 
- jeugdhulp en opvoedingsondersteuning laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn.  

Het gezin -in welke samenstelling dan ook- hoort de plaats te zijn waar kinderen zich veilig en 
beschermd voelen; 

- pleegouders mogen rekenen op ondersteuning van de gemeente; 
- speelterreinen en schoolpleinen uitdagend, veilig, toegankelijk, rookvrij en schoon zijn.  
  Het CDA wil kinderen de gelegenheid bieden veel, veilig en rookvrij buiten te spelen; 
- het lokale jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds kunnen blijven rekenen op ondersteuning; 
- de gemeente actief met partners invulling gaat geven aan de Talentacademie. Dit om ook kwetsbare 

kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. 
 

1.2  Het CDA Culemborg wil voor jongeren dat:  

- de gemeente samen met scholen en bedrijfsleven optrekt om voldoende stageplekken te realiseren; 
- de gemeente zich inzet om jongeren vroegtijdig ervaringen te laten opdoen met vrijwilligerswerk;  
- opleidingskansen worden vergroot door bijvoorbeeld (in samenwerking met moskeeën)       
  huiswerkbegeleiding te stimuleren;  
- zij bekend zijn met en toegang hebben tot culturele, educatieve en sportieve faciliteiten. 
 

1.3  Het CDA Culemborg wil voor kwetsbare mensen dat : 

- de gemeente signaleert welke problemen mensen ervan weerhouden om mee te doen;  
  en waar nodig de weg naar hulp wijst; 
- de gemeente actief werkt aan het terugdringen van taalachterstand, laaggeletterdheid,  
  armoede en eenzaamheid; 
- wachtlijsten in de hulp bij schulden en jeugdzorg snel worden weggewerkt; 
- de gemeente maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding steunt; 
- de gemeente (vrijwilligers)organisaties en geloofsgemeenschappen betrekt bij ontwikkeling  
  van sociaal beleid; 
- de toegangsnorm voor minimaregelingen op 110% van de bijstand  behouden blijft. 
 

1.4  Het CDA Culemborg wil voor ouderen dat:  

- er een vaste wethouder als aanspreekpunt voor ouderen wordt aangewezen;  
- de gemeente in samenwerking met partners jaarlijks een vitaliteitstest voor 60+ers gaat uitvoeren; 
- wordt behouden dat werkzoekenden, die gedurende langere tijd enkele dagen per week   
  vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen, gedurende een vooraf bepaalde periode worden    
  vrijgesteld van sollicitatieplicht. 
- zij door de gemeente na het bereiken van hun AOW-gerechtigde leeftijd worden geïnformeerd over  
  hoe zij hun kennis en ervaring blijvend kunnen inzetten binnen de stad; 
- deze groeiende groep zelfstandig oud(er) kan worden en toegang blijft houden tot benodigde  
  voorzieningen. 
 

1.5  Het CDA Culemborg wil voor mensen met zorgbehoefte dat:  

- procedures voor het aanvragen van passende zorg zo eenvoudig mogelijk zijn; 
- zorg snel, persoonlijk en op maat wordt geleverd; 
- mensen voor zorg en ondersteuning bij één contactpersoon terecht kunnen; 
- er geen wachtlijsten mogen zijn voor het verkrijgen van zorg en ondersteuning; 
- de gemeente in haar zorgbeleid extra aandacht heeft voor verwarde en dementerende personen. 
 

1.6  Het CDA Culemborg wil voor vrijwilligers dat: 

- de gemeente vrijwilligerswerk beter waardeert en het organiseren van activiteiten makkelijker maakt;  
- de gemeente samen met verenigingen kijkt naar de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de    
  arbeidsmarkt een zinvolle besteding te geven wat ook de verenigingen ten goede komt; 
- de gemeente open staat voor initiatieven (door inwoners, verenigingen, kerken, moskeeën en  
  ondernemers) uit de stad en zorgt voor ondersteuning, verbinding en samenhang bij het  
  verwezenlijken daarvan.  
- de gemeente in alle wijken aan de slag gaat met de aanpak ‘De Buurt Bestuurt’, om daarmee de  
  zeggenschap over de eigen buurt te vergroten; 
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 2. Onze ideeën voor een Ondernemende stad 
 

2.1  Het CDA Culemborg wil voor verenigingen en organisaties dat: 

- regels en vergunningen worden verminderd! Waar mogelijk kan bij initiatieven worden volstaan met  
  algemene regels of met een melding. Als er toch een vergunning vereist is, dan wordt bezien of deze  
  doorlopend kan zijn, zodat die niet periodiek verlengd hoeft te worden; 
- verenigingsgebouwen voor sport en cultuur vrijgesteld worden van de OZB; 
- zij een beroep kunnen doen op het duurzaamheidsfonds. Er zijn veel ideeën en initiatieven die leiden   
  tot besparing en verduurzaming! 
 

2.2  Het CDA Culemborg wil voor het bedrijfsleven dat: 

- de gemeente een betrouwbare en actieve partner is. Een partner die samen met het bedrijfsleven wil  
  werken aan de positionering van een aantrekkelijke ondernemersstad. Daarom wil het CDA samen  
  met ondernemers(verenigingen) werk maken van de aandachtspunten uit de ondernemersvisie 2025; 
- regels en vergunningen zoveel mogelijk worden verminderd; Net als bij de verenigingen, organisaties  
  en inwoners, wil het CDA voor bedrijven inzetten op algemene regels of op een meldingsplicht, dan    
  wel op doorlopende vergunningen; 
- ruim baan wordt geboden aan vernieuwende ideeën, experimenten en bedrijfsconcepten. Dit  
  bevordert de verscheidenheid van het winkelaanbod en gaat leegstand in de binnenstad en  
  bedrijfspanden tegen; 
- de gemeente inzet op bevoorrading van winkels (met elektrisch vervoer) middels een overslagpunt  
  buiten het centrum  
 

2.3  Het CDA Culemborg wil voor sport, cultuur en vrije tijd dat: 

- de gemeente ambieert samen met de sportverenigingen sportgemeente van het jaar te worden.  
  Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor gezond leven. Daarnaast heeft  
  sport ook een andere functie: het brengt mensen tot elkaar en speelt een belangrijke rol bij het  
  overdragen van waarden en vaardigheden; 
- de goede sportieve en culturele faciliteiten die Culemborg heeft op peil blijven; 
- sport- en cultuur faciliteiten voor iedereen toegankelijk zijn; 
- geld wordt vrijgemaakt voor de noodzakelijke vervanging van de velden voor hockey en  
  voetbalverenigingen;   
- samen met sportverenigingen en inwoners wordt onderzocht of de openbare ruimten rondom    
  sportpark Terweijde en het sportpark van Focus’07 kunnen worden ingericht als “beweegparken”.  
- er meer uitwisseling gaat plaatsvinden tussen buurt(panels), cultuur, sport en welzijn; 
- de Fransche school behouden blijft voor de binnenstad. 
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3. Onze ideeën voor een Duurzame stad 
 

3.1  Het CDA Culemborg wil voor zijn inwoners nu en later dat: 

- samen met alle betrokkenen gewerkt wordt aan een gemeente die in 2040 energieneutraal moet zijn; 
- de gemeente bij invulling van duurzaamheidsdoelstellingen kiest voor breed gedragen oplossingen; 
- duurzaamheid in alle beleidsterreinen een plaats krijgt en betrokken wordt;  
- de lusten en lasten van het klimaatbeleid eerlijk worden verdeeld; 
- de gemeente inzet op een heldere communicatie rondom verduurzaming en de veranderingen in de  
  energievoorziening. Het is belangrijk dat iedereen bij dit proces meegenomen wordt; 
- de gemeente via o.a. duurzaam inkoopbeleid het goede voorbeeld geeft;  
- het maatschappelijk vastgoed (zoals gemeentelijke kantoren, schoolgebouwen en sporthallen) voor  
  2025 energieneutraal wordt; 
- de gemeente energieregisseurs of energiecoaches gaat inzetten om scholen, verenigingen, kerken  
  en het bedrijfsleven te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen; 
- koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een sociaal krediet voor lagere inkomens; 
- de gemeente het ontstaan van een (regionale) energiecoöperatie zal stimuleren; 
- de gemeente zorgvuldig, spaarzaam en transparant blijft als het om de gemeentefinanciën gaat. 
 

3.2  Het CDA Culemborg wil voor het Culemborgse grondgebied dat: 

- planontwikkelingen meer vanuit een totaalvisie op de stad tot stand komen. Het CDA ziet de  
  gemeente als bewaker van integraliteit; 
- de natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en recreatieve waarden in de  
  Redichemse waard, het buitengebied, natuurgebieden en de bebouwde kom blijvend worden  
  beschermd en waar nodig versterkt; 
- wordt onderzocht hoe openbare groenstroken een bijdrage kunnen leveren aan het klimaatbeleid.  
  Groen draagt bij aan een prettige leefomgeving, houdt de stad koel in de zomer en gaat   
  wateroverlast tegen;  
- de gemeente inzet op slimme en schone vormen van mobiliteit (snelfietsroutes, oplaadpalen,   
  bevoorrading winkels etc.); 
- de gemeente zich inzet om het tweerichtingsverkeer bij de doorgangen onder het spoor, zoals de  
  Vianense Poort, te behouden en waar mogelijk te verbeteren; 
- de gemeente inzet op voldoende woonruimte voor alle doelgroepen;  
- openbare ruimten goed toegankelijk zijn, hindernissen worden gesignaleerd en verholpen;  
- inwoners en bedrijfsleven worden betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Dit stelt de  
  gemeente in staat daadwerkelijk integraal en toekomstbestendig omgevingsbeleid te voeren. 
 

 

 

CDA Culemborg 

www.cdaculemborg.nl 

info@cdaculemborg.nl 
 
Twitter: @CDACulemborg 
 

                                                     


