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Het CDA en de gemeentepolitiek 

Gemeentepolitiek gaat veelal over praktische aangelegenheden. Zaken waarvan de inwoners de 

gevolgen meestal direct merken in hun portemonnee of  directe leefomgeving. De visie op de 

samenleving en de normen en waarden van waar uit lokale politiek bedreven wordt, vormen  voor het 

CDA een belangrijk richtsnoer bij het zoeken naar oplossingen voor de locale problemen.    

Het CDA is een brede democratische volkspartij die uitgaat van christelijke waarden en normen. Wij 

zijn geworteld in alle lagen van de samenleving. We kiezen voor een samenleving waar respect en 

fatsoen de toon zetten en waarbij de mens en niet de overheid centraal staat. Waar de economie op 

een eerlijke manier bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van de inwoners en we nee zeggen tegen 

profiteurs. Een samenleving waarin het gezin het fundament is en waar we met het beleid rekening 

houden met de gevolgen voor ons nageslacht. Voor het CDA is ieder mens uniek maar ook mede 

verantwoordelijk voor de gemeenschap waar hij of zij deel van uit maakt. Dat betekent dat van 

iedereen verwacht mag worden daar naar vermogen een steentje aan bij te dragen.  

 

Juist nu het economisch wat minder gaat zijn aspecten als veiligheid, geborgenheid, zorg voor elkaar 

en gemeenschapszin belangrijke aspecten waarvoor CDA Neerijnen zich wil inzetten. Het CDA kan 

daarbij gebruik maken van het kader, de kennis en de ervaring van een grote landelijke partij met een 

uitgebreid netwerk en veel bestuurlijke deskundigheid en ervaring. Onze vertegenwoordigers in de 

gemeenteraad en commissies kunnen daar gebruik van maken. Besluiten nemen onze 

raadsvertegenwoordigers, geadviseerd en gesteund door een brede lokale achterban geheel 

zelfstandig.   

 

Ons programma 

Het kan anders  

Het CDA kijkt met gemengde gevoelens terug op de wijze waarop in Neerijnen in de nu bijna 

afgelopen raadsperiode politiek bedreven is en de gemeente bestuurd is. De start was voortvarend. 

Mede dank zij de inzet van het CDA kwamen er belangrijke projecten tot stand. We noemen de 

aanleg van de vrij liggende fietspaden in de Bommelsestraat en de Kaalakkerstraat, het op peil 

brengen van het wegonderhoud en het vlot trekken van de vastgelopen ontwikkeling van de 

kulturhusen in Ophemert en Haaften, en de bouw van de scholen in Haaften.  

 

 

 

 



 

 

Het moet en kan anders in Neerijnen.  

Het CDA wil in de nieuwe bestuursperiode met een vernieuwde, kundige en gemotiveerde fractie 

gemeentepolitiek bedrijven waarin de belangen van de inwoners centraal staan en politiek bedrijven 

vanuit een grondhouding waarin sfeer, respect, samenwerkingsbereidheid en onderling vertrouwen 

de basis vormen. 

Verwacht in dit verkiezingsprogramma geen grote geldverslindende plannen. Neerijnen is geen rijke 

gemeente en bijdragen vanuit de rijksoverheid staan onder druk. Er is daardoor weinig ruimte voor 

nieuw beleid. We moeten realistisch zijn en kunnen en willen niet te veel beloven.  

Het CDA heeft gemerkt dat er onder de inwoners zorgen zijn over de leefbaarheid in de dorpen. 

Daarom hebben we dit samen met het bevorderen van de lokale economie het ondernemerschap tot 

speerpunt van ons programma gemaakt.  

Veel inwoners hebben het financieel niet gemakkelijk. Daarom willen we dat de gemeente ons 

gemeenschapsgeld goed besteed en goedkoper moet werken. Waardevolle gemeentelijke 

voorzieningen willen we zoveel mogelijk in stand te houden. Bij dit alles willen we de zwakkeren 

ontzien en waar nodig en mogelijk ook materieel ondersteunen. We snappen dat in een tijd waarin 

inkomsten onder druk staan en de lasten stijgen de gemeente terughoudend moet zijn met 

lastenverzwaringen.  

Speerpunt 1 De leefbaarheid in de dorpen 

Dorpshuizen blijven noodzakelijk 

Ook nu de gemeente beschikt over twee nieuwe goed geoutilleerde kulturhusen, blijft het dorpshuis 

voor de overige dorpen een belangrijke voorziening. Zij moeten ‘het huis van het dorp’  blijven. Dat is 

een gezamenlijke opdracht en taak van gemeente en inwoners.  

 

Activiteiten en evenementen stimuleren  

Voor iedereen en met name voor de jeugd is een bloeiend en een zo veelzijdig mogelijk 

verenigingsleven en activiteitenprogramma op het gebied van sport, cultuur en welzijn nodig. De 

gemeente heeft hierbij een stimulerende en faciliterende rol. Zo vinden wij dat er een budget moet 

komen om bijzondere activiteiten en evenementen in de dorpen te steunen. De gemeente dient bij 

de organisatie van evenementen een helpende en adviserende rol te vervullen.  

 

Inwoners praten en beslissen mee 

Jongeren, ouderen en hun organisaties moeten nadrukkelijk een stem krijgen bij de keuze en de 

verdere ontwikkeling van voor hen bestemde voorzieningen. Gemeenschapszin en initiatieven zullen 

uit de inwoners moeten komen.  Samen leven betekent omzien naar elkaar. Waar nodig en mogelijk 

zal het CDA initiatieven steunen om deze gemeenschapszin te bevorderen. De inzet van de vele 

vrijwilligers moet de gemeente waarderen, koesteren en stimuleren. 

 

Onderwijs en woningbouw 

Voor de leefbaarheid is het behoud van goed basisonderwijs in de kernen noodzakelijk. Dat lukt 

alleen wanneer er ook voldoende leerlingen zijn. Het CDA constateert dat er de laatste jaren te 

weinig gebouwd is voor de starters. Dat moet anders. Woningbouwprogramma’s moeten in eerste 

instantie gemaakt worden op basis van de behoefte van de eigen bevolking in alle dorpen. Daarmee 

voorkomen we dat jongeren noodgedwongen wegtrekken en ouderen niet in de voor hen 

vertrouwde leefomgeving kunnen blijven wonen. Het CDA wil dat de gemeente projectontwikkelaars 

en de woningcorporaties daar nadrukkelijk op aanstuurt. De gemeente kan zelf ook meer doen. Wij 

denken daarbij aan het beschikbaar stellen van speciale leningen voor starters. De gemeente dient 



 

 

ook woningzoekenden te stimuleren tot zelfbouw door de uitgifte van zogenaamde particuliere 

zelfbouwkavels en CPO initiatieven (samen bouwen via collectief opdrachtgeverschap) enthousiast te 

steunen. Meer in het algemeen moet het nieuwe college veel meer doen om de stagnerende 

woningbouw in de gemeente vlot te strekken en daar te bouwen waar er behoefte is.  

 

Veiligheid en toezicht 

Neerijnen beschikt over een parttime wijkagent. Tot nu toe hebben de inwoners nog weinig van zijn 

aanwezigheid gemerkt. Dat moet anders. Het CDA pleit voor meer blauw op straat en een duidelijke 

zichtbaarheid en bekendheid van de wijkagent in de dorpen. Denk daarbij aan een regelmatig 

fietsrondje, een praatje met inwoners en een periodiek spreekuur. Meer controle op gevaarlijk 

verkeersgedrag en vormen van overlast is eveneens nodig. Het CDA is van oordeel dat de wijkagent 

belangrijk kan bijdragen aan de veiligheid, een verantwoord gedrag van de inwoners en verloedering 

van de leefomgeving kan tegengaan.  De gemeente dient mede gelet op de hoge inbraakcijfers de 

oprichting van buurtpreventieteams actief te steunen. Ook initiatieven die leiden tot een goed 

overleg en afstemming van de werkzaamheden van de wijkagent met een vertegenwoordiging van 

de dorpsbewoners heeft onze prioriteit. Wanneer meer blauw op straat niet mogelijk blijkt, dient de 

gemeente op andere wijze te voorzien in meer toezicht op straat. Het CDA denkt daarbij aan een 

bredere inzet van zogenaamde Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) van de AVRI. 

Door de vergrijzing en de afnemende koopkracht wordt openbaar vervoer steeds belangrijker. Het 

CDA zal waar nodig en mogelijk pleiten voor een zo goed en breed mogelijk aanbod van openbaar 

vervoer naar en van alle kernen.  

Speerpunt 2 Economie en ondernemen 

 

Behoud en ontwikkeling van bedrijvigheid op daar voor aangewezen plaatsen is belangrijk voor de 

betreffende ondernemers, de lokale economie en de werkgelegenheid. De gemeente moet startende 

ondernemers en bestaande bedrijven faciliteren en hen binnen het gemeentelijk domein zoveel 

mogelijk ontzorgen. Daarbij moet de gemeente er voor zorgen dat er voldoende plekken zijn waar 

bedrijven zich kunnen vestigen, waarbij omgeving, schaalgrootte en infrastructuur op elkaar 

afgestemd dienen te zijn.  

 

De agrarische sector is in onze gemeente een belangrijke peiler voor de lokale economie en de  

exploitatie en het beheer van het buitengebied. Agrariërs moeten kunnen ondernemen en geen 

onnodige gemeentelijke hindernissen ervaren bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen.  

Agrarisch bouwen in het buitengebied moet makkelijk mogelijk zijn. Uitgangspunt is wel dat ons 

buitengebied niet verrommelt. Daarom mogen er eisen gesteld worden aan het uiterlijk van 

bebouwing en de omvang. 

 

Agrarische bedrijven kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van het toerisme in onze gemeente. 

De gemeente dient dit te stimuleren en bureaucratische barrières die deze ontwikkeling 

bemoeilijken slechten. Van agrariërs verwachten we dat zij bijdragen aan het aantrekkelijk houden 

en maken van het landschap. Dit kan bijvoorbeeld door erfbeplanting.  

 

Van alle ondernemers verwachten wij een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Dat 

betekent aandacht voor milieuaspecten, energiezuinige bedrijfsprocessen en waar mogelijk 

bijdragen aan de werkgelegenheid voor de eigen inwoners en inwoners met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Maatschappelijk en duurzaam ondernemen in brede zin dus.  

 

 

 



 

 

Overige punten  

3 Bestuur, gemeentelijk apparaat en financiën  

De gemeente is er voor de bewoners 

College, raad en het ambtelijk kader zijn er voor de inwoners. Dat vereist laagdrempeligheid, goede 

informatie en de wil van iedereen op ‘het kasteel’ om de inwoners goed maar ook snel te helpen. Het 

CDA is van mening dat het gemeentelijke apparaat nog te ver afstaat van deze wenselijke cultuur. 

Regels zijn er om misstanden te voorkomen, niet om barrières op te werpen of je achter te 

verschuilen. Wij willen dat er snel concrete en merkbare stappen gezet worden om dit te verbeteren.  

 

Iedereen informeren 

De gemeentelijke dienstverlening gebeurt steeds meer digitaal. Dat is efficiënt en goedkoop. Maar 

niet iedereen is voldoende thuis in de wereld van de nieuwe media. Daarom moet ook contact via de 

telefoon of via een direct persoonlijk gesprek mogelijk blijven. Voor een aantal inwoners is de gang 

naar het gemeentehuis bezwaarlijk. Voor hen moeten er andere contactmogelijkheden, zoals een  

afspraak of spreekuur in de nieuwe dorpshuizen, mogelijk zijn. Ook een bezoek aan huis dient indien 

nodig tot de gemeentelijke service te behoren. Ook in de informatievoorziening moet de gemeente 

rekening houden met het feit dat niet iedereen thuis is in de digitale wereld. De 

informatievoorziening moet vooral praktisch zijn en aansluiten op de behoefte van de inwoners.  

 

Onderzoek naar toekomst gemeente 

Het overhevelen van taken van het rijk en de provincie naar gemeenten en de toenemende 

complexiteit van samenleving maakt het zelfstandig functioneren voor kleine gemeenten steeds 

lastiger. Tot nu toe kiest Neerijnen voor het uitvoeren van steeds meer taken voor uitbesteding aan 

andere gemeenten, andere overheidsorganisaties of privatisering. Daardoor is een wirwar van 

samenwerkingsvormen aan het ontstaan. Het CDA is van mening dat in de komende raadsperiode 

naast het zoeken naar goede samenwerkingsvormen ook het zelfstandig voortbestaan van de 

gemeente onderwerp van onderzoek moet zijn. In alle gevallen geldt dat behoud van identiteit als 

plattelandsgemeente het uitgangspunt is.  

 

Bestuurlijke vernieuwing 

Het CDA wil de inwoner eerder, beter en meer betrekken in het politieke beleidsproces. De huidige 

structuur nodigt daartoe niet uit. Het CDA wil een nieuwe laagdrempelige vergaderstructuur 

invoeren die het voor de inwoner eenvoudiger en aantrekkelijker maakt om de vergaderingen bij 

te wonen en actief deel te nemen. De nieuwe structuur leidt bovendien tot een effectievere manier 

van vergaderen: geen dubbelingen meer in discussies tussen de commissie en de raad, geen 

dubbelingen meer bij de insprekers doordat zij zowel bij de raad als bij de commissie kunnen 

inspreken, een debat op hoofdlijnen en geen te lange vergaderingen. 

 

Gezond financieel beleid maar de inwoners ontzien 

De gemeente kan niet meer uitgeven dan er binnen komt. Het gemeentelijk huishoudboekje  moet 

ook op langere termijn blijven kloppen. Dit vereist een verstandig financieel beleid, slim inkopen van 

goederen en diensten en geen financiële problemen doorschuiven naar de toekomst. Bij nieuwe 

investeringen is de vraag bepalend of de inwoners er behoefte aan hebben en de gemeenschap de 

investering de moeite waard vindt. De gemeente moet terughoudend zijn in het verhogen van de 

lokale belastingen en het nemen van andere maatregelen die kostenverhogend uitwerken voor de 

inwoners. Als het streven naar een duurzaam financieel beleid meebrengt dat moet worden 

bespaard op huisvestingslasten staat het CDA daar niet afwijzend tegenover. Voorwaarde is wel dat 

er voor ons kasteel in de toekomst een goede en waardige alternatieve bestemming gevonden 

wordt.  

 

 



 

 

Zorgvuldige selectie wethouders 

Het CDA hecht aan een goed bestuur. Het kiezen van wethouders op grond van persoonlijke of 

partijpolitieke redenen past daar niet bij. Bestuurlijke kwaliteiten, passende ervaring en de juiste 

persoonlijke eigenschappen staan bij ons voorop. Selectie van wethouders dient daarom zorgvuldig 

te gebeuren en dient zich niet te beperken tot de ‘leverende’ politieke partij. 

 

4 Inwonersparticipatie, gezondheid en zorg 

 

In de inhuldigingstoespraak van koning Willem Alexander was het een opvallende alinea. ‘We zijn 

onderweg naar een participatiemaatschappij’. De overheid kan niet alles voor de inwoners regelen.   

We zullen dus meer zelf moeten doen. Dat gaat niet vanzelf. De gemeente zal de noodzaak dat 

inwoners zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de dorpen en aandacht voor inwoners, 

die aandacht en niet-specialistische zorg en aandacht behoeven, moeten stimuleren. Daarvoor is 

echter tijd nodig en moet naar ons oordeel geen dwang gebruikt worden. Tegelijkertijd moet de 

gemeente blijven zorgen voor mensen die buiten de boot vallen. De stichting Welzijn Neerijnen kan 

hierbij een belangrijke aanvullende stimulerende en signalerende rol vervullen. Voor de echt 

zwakkeren dient de overheid een schild te blijven.  

 

Veel mensen kunnen voorzieningen waarbij men gewend is dat de gemeenschap die betaalt, best 

voor eigen rekening nemen. Wanneer inwoners dat echt niet kunnen, moet de gemeente ruimhartig 

en aan de situatie aangepaste materiële en immateriële hulp verlenen. Uitgangspunt daarbij moet 

wel zijn dat iedere hulpvrager gestimuleerd wordt om zo snel mogelijk weer zelf de regie over te 

nemen.  

 

De gemeente dient ook een actief beleid te voeren om te voorkomen dat inwoners in onoplosbare 

financiële zich te diep in de schulden steken. Daarbij hoort ook het helpen van inwoners om hun 

financiën weer op orde te krijgen.   

 

Het overheidsbeleid is er op gericht ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving zelfstandig te 

laten wonen. Verreweg de meeste ouderen willen dit ook zelf. De gemeente moet dit samen met 

maatschappelijke, welzijns- en gezondheidsorganisaties, familie en buurtbewoners mogelijk maken. 

Zo zal de gemeente ruime kaders moeten scheppen voor zorgwoningen, mantelzorg maximaal 

faciliteren en langdurige procedures vermijden. 

 

De gemeente stimuleert vooral bij de jeugd het voorkomen en verminderen van overwicht en een 

overmatig alcoholgebruik.  

 

5 Wegen, verkeer en water 

 

Goede wegen zijn belangrijk voor de economie en de veiligheid en bepalen mede de 

aantrekkelijkheid van onze dorpen als woongemeente. Neerijnen beschikt over een groot wegennet 

dat veelal niet meer geschikt is voor het hedendaagse vrachtverkeer. Veel wegen zijn te smal. Te veel 

verkeer gaat nu door de kernen. Het is wenselijk om de knelpunten in kaart te brengen om te komen 

tot een hoofdstructuur voor vrachtverkeer.  

 

Een overdaad aan verkeersremmende maatregelen moet worden vermeden. Scheiding van 

verkeersstromen, bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden, verdient de voorkeur. Aanscherpen 

van de maximum toegestane snelheid op doorgaande wegen in de bebouwde kom en op de dijken is 

uit een oogpunt van verkeersveiligheid gewenst. Naast voorlichting is ook een intensieve en 

regelmatige politiecontrole nodig om er voor te zorgen dat inwoners en overige verkeersdeelnemers 

zich houden aan de vastgestelde verkeersvoorschriften.      

 



 

 

Dijken zijn niet alleen belangrijk voor de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van de 

aanwonenden. Zij oefenen een grote aantrekkingskracht uit op kleinschalig toerisme en zijn daardoor 

een economische factor van betekenis. Fietsers, wandelaars en bewoners geven regelmatig aan zich 

vooral in het weekeinde te storen aan te snel rijdende motoren en autoverkeer. Daarom pleiten wij 

opnieuw voor veiligheid en rust op de dijken. Dit kan worden bereikt met behoud van de 

bereikbaarheid en met beperkte financiële middelen.  

 

Goed weg- en bermonderhoud is uit een oogpunt van veiligheid en uit economisch oogpunt 

noodzakelijk en bepaalt mede het woongenot in onze gemeente. Daarvoor moet dan ook steeds 

voldoende budget beschikbaar gesteld worden.   

 

De oplossing voor extra waterberging in de Waal ligt volgens het CDA vooral tussen de bestaande 

dijken. Om te voorkomen dat het gebied ‘op slot’ gaat, waardoor de economische ontwikkeling 

stagneert en huizen en bedrijven onverkoopbaar worden, vraagt het CDA de rijksoverheid om 

duidelijkheid. Indien de rijksoverheid haar plannen toch doorzet wil het CDA zich maximaal 

inspannen om de getroffen bewoners en bedrijven ‘in het zicht van de kerktoren’ te herhuisvesten. 
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4185NB Est 
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