
 

 

Verkiezingsprogramma CDA  Gemeenteraadsverkiezingen periode  

2014 – 2018 

 

Samen kunnen we meer! 

 

 

CDA Aalburg: Sociaal én Ondernemend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     



SAMEN KUNNEN WE MEER! 

  Verkiezingsprogramma CDA Aalburg 2014 - 2018 
 

1 

 INHOUDSOPGAVE 

 

 

 pagina 

Inhoudsopgave 1 

Inleiding Uitdagingen voor het CDA Aalburg 2 

Thema 1 Zorgen met elkaar voor elkaar 4 

Thema 2 Bouwen en onderhouden onze dorpen 5 

Thema 3 Werken aan een veilige omgeving 6  

Thema 4 Onze dorpen leefbaar houden 7 

Thema 5 Werken aan een duurzame omgeving 8 

Thema 6 We verdienen ons brood 10 

Thema 7 Onze voorzieningen betaalbaar in stand houden 12 

Thema 8  De bereikbaarheid van onze regio 13 

Thema 9 Een burgergerichte overheid die ons faciliteert en stimuleert 14 

Thema 10 Onze toekomst ligt in Altena 15 

Tien speerpunten op een rij 16 

  



SAMEN KUNNEN WE MEER! 

  Verkiezingsprogramma CDA Aalburg 2014 - 2018 
 

2 

Inleiding  

UITDAGINGEN VOOR HET CDA 

Terugkijkend op de afgelopen politieke periode heeft het CDA zich met veel energie 

ingezet voor het bestuur van Aalburg.  Er zijn veel en goede voorzieningen 

gerealiseerd in onze gemeente. In dit programma noemen we verschillende 

voorbeelden en…we gaan hier heel graag mee door.  

Stem daarom op 19 maart 2014 op het CDA. 

Voor Continuïteit en Daadkracht in Aalburg! 

Als lokale politici krijgen wij de vraag: “waarom zou ik op het CDA moeten 

stemmen?” In dit verkiezingsprogramma geven wij u daar graag antwoord op. Wij 

werken vanuit een overtuiging en streven met elkaar naar het beste voor onze 

gemeente en haar inwoners. 

Het CDA is een partij van en voor mensen: 

- die een positieve bijdrage willen leveren aan onze steeds veranderende 

samenleving. Een samenleving waarin naast het individu, het ‘wij’, een 

steeds belangrijkere plaats inneemt.  Die wij-samenleving biedt hiervoor 

ruimte en kansen; 

- die geloven in Christelijke waarden. De één voelt zich daarbij geïnspireerd 

door het Evangelie. De ander ziet die christelijke waarden in een manier van 

leven waarin gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en gespreide 

verantwoordelijkheid centraal staan; 

- die zich in willen zetten voor zichzelf én de samenleving, oog hebben voor 

elkaar en die realiseren dat we deze aarde niet alleen van onze kinderen, 

maar ook van de generaties na hen te leen hebben.  

Binnen verenigingen, scholen, (sport)clubs, samenwerkingsverbanden, kerken in de 

breedste zin van het woord, de familie en het gezin willen  we :  met elkaar meer  

bereiken  “Niet ik, niet zij, ……maar wij”. 

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in een tijd van krapte. Onzekerheid bij 

mensen is groot: over je huis, je werk, je inkomen of de zorg die we nodig hebben. 

Dit zijn allemaal zaken waar de lokale overheid steeds meer verantwoordelijkheden 

in krijgt.  

De economie in Nederland vertoont voorzichtige positieve signalen. Als CDA 

verwachten we de komende periode een beperkte economische groei. Samen met 

de taken die we er als gemeente bij krijgen biedt dit kansen voor de lokale 

economie. Kansen die we gaan benutten. 

Als CDA Aalburg hebben wij de overtuiging dat op lokaal én regionaal niveau een 

fundamenteel andere koers mogelijk en noodzakelijk, is. Uitgangspunt is  vertrouwen 



SAMEN KUNNEN WE MEER! 

  Verkiezingsprogramma CDA Aalburg 2014 - 2018 
 

3 

in elkaar. Hierbij staat wat ons betreft niet het ‘ik’ van de markt of het ‘zij’ van de 

overheid centraal, maar het ‘WIJ’ van de samenleving.  Het WIJ : 

- van betrokkenheid en vitaliteit 

- van verantwoordelijkheid nemen 

- van omzien naar elkaar   

Wat we zelf kunnen zullen we dan ook  zeker  aanpakken. Het is aan de lokale 

overheid om dit te stimuleren en de energie van mensen maximaal te benutten. Het 

CDA is DAAROM een partij voor mensen die zelf initiatieven nemen en zich daarbij 

ondersteund voelen door een burgergerichte, faciliterende en stimulerende 

overheid. Een overheid die mensen vertrouwen geeft en het vertrouwen van de 

mensen verdient en waarmaakt. 

Bovenstaande uitgangspunten zijn in dit verkiezingsprogramma vertaald naar 10 

thema’s, met volop uitdagingen die van toepassing zijn op onze gemeente. Daar 

gaan we als CDA mee aan de slag! Als lokale landelijke partij, met korte lijnen naar 

de provincie en Den Haag, kunnen we hierbij slagvaardig optreden.  

Tot slot vindt u in dit programma de 10 concrete speerpunten waarmee we de 

komende vier jaar aan de slag gaan.  

Onze thema’s voor de komende periode : 

1. Zorgen met elkaar voor elkaar. 

2. Bouwen aan én onderhouden onze dorpen. 

3. Werken aan een veilige omgeving. 

4. Onze dorpen leefbaar houden.   

5. Werken aan een duurzame omgeving. 

6. Ons brood verdienen.  

7. Voorzieningen betaalbaar in stand houden. 

8. Bereikbaarheid van onze regio. 

9. Een burgergerichte overheid die  faciliteert en stimuleert. 

10. Onze toekomst ligt binnen Altena. 
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Thema 1   

ZORGEN MET ELKAAR VOOR ELKAAR 

Als jongeren, gezinnen of ouderen in problemen komen dan is het belangrijk dat de 

samenleving een vangnet vormt voor allen die dit nodig hebben. Hierbij wordt eerst 

kritisch gekeken wat we zelf of met elkaar kunnen doen voordat we overheidszorg 

aanspreken  

 

In Wijk en Aalburg is met  Maaswaarden een zorgcomplex gerealiseerd waar we 

trots op zijn. Toch zullen steeds meer zorgtaken aan huis uitgevoerd moeten worden. 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid van een aantal taken 

vanuit de centrale overheden overgeheveld naar de gemeente. Het betreft hier de 

jeugdzorg, grote delen van de AWBZ, zoals begeleiding voor verstandelijk 

gehandicapten en delen van de zorg aan huis. Deze taken moeten uitgevoerd 

worden met veel minder geld dan wat de landelijke overheden er nu aan uitgeven. 

Meer cliënt gericht, efficiënter en goedkoper. Dit is een hele grote omslag, een 

kanteling. Het CDA Aalburg vindt dat onze gemeente moet blijven samenwerken 

met de ‘Dongemond-gemeenten’ in West-Brabant. Tegelijkertijd is de gemeente 

lokaal goed bereikbaar, aanspreekbaar en zichtbaar.  Bij realisatie van deze taken 

hebben we naast de professionele inzet van deskundigen de ondersteuning, 

betrokkenheid en inbreng van vrijwilligers en mantelzorgers nodig.  Wij willen die 

krachtig ondersteunen. 

 

Het CDA gelooft dat de steeds groter wordende groep ouderen een kans is voor de 

economie. Het CDA spreekt daarom niet meer van ‘vergrijzing’, maar van 

‘verzilvering’ van een schat aan ervaring, kennis en kunde van onze ouderen. In 

Aalburg mag het nooit zo zijn dat ouderen vereenzamen of jongeren geen kansen 

krijgen. Wij maken ons hard voor ondersteuning van de mantelzorgers en willen de 

levenservaring van ouderen koppelen aan de dynamiek en het leren van de jeugd.  

 

Ik stem op het CDA omdat… 

 Ieder mens telt 

 De gemeente een actief beleid heeft om ouderen betrokken te houden in de 

samenleving. 

 De zorg  zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd wordt. 

 Binnen de gemeente een zorgloket aanwezig is met lokale expertise op het 

gebied van maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdzorg. 

 We  lokale ondernemers stimuleren bij het plaatsen van mensen met 

achterstand tot de arbeidsmarkt of een beperking 

 We  mensen die een bijstandsuitkering ontvangen willen activeren om naast 

hun uitkering zich in te zetten voor de medemens. Dit kan in de vorm van 

vrijwilligerswerk. 

 Ook al gaan ontwikkelingen snel, wij oog blijven houden voor de kwetsbaren 

in onze gemeente.  
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Thema 2   

BOUWEN AAN ÉN ONDERHOUDEN VAN ONZE DORPEN 

De woningmarkt is een grote uitdaging en bepaald voor een groot deel de kwaliteit 

van onze dorpen. De afgelopen jaren zijn er veel plannen in onze gemeente 

gerealiseerd. Dit was alleen mogelijk door creatief op zoek te gaan naar 

gecombineerde oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn de Zuidrand in Eethen met 

een brede school en een renovatie van het complex van GDC, starterswoningen in 

Kerkverreweide, de Wiek, Veen en op het ALAD-terrein, de uitbreidingen in de Eng in 

Veen,  en een nieuw voetbalcomplex voor Achilles Veen. Deze projecten zijn 

allemaal gerealiseerd met de inzet en steun van het CDA. Het CDA wil zich blijven 

inzetten voor het realiseren van duurzame plannen. 

 

Ik stem op het CDA omdat… 

 

 Generatiebestendig bouwen ons uitgangspunt is! 

 We startersleningen willen blijven faciliteren. 

 Binnen de hernieuwde bestemmingsplannen worden kaders gesteld om in 

eigen beheer een woning te bouwen.  

 Voor bestaande oudere woningen er  kansen liggen deze energiezuiniger te 

maken.  

 Er een integraal onderhoudsplan komt voor onze gemeentelijke gebouwen 

waarbij er ook jaarlijks geld wordt gereserveerd voor onderhoud én 

nieuwbouw. 

 Het CDA pleit voor (generatie)woningen, waarin het combineren van zorg en 

werk mogelijk is. 

 Leegstand actief bestreden zal worden. De markt in Wijk en Aalburg een 

bruisend centrum van activiteiten moet worden. 

 Er  gebouwd wordt naar behoefte van de inwoners van onze dorpen 
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Thema 3   

WERKEN AAN EEN VEILIGE OMGEVING 

We wonen in een landelijk gebied met 7 dorpen. Van peuter tot senior moet je je er 

veilig en thuis voelen. Daar moeten we  zuinig op zijn. Samen houden we ons dorp 

heel, schoon én veilig. De afgelopen jaren heeft het CDA er mede voor gezorgd 

dat: 

 Er verlichting is gekomen in de Nieuwe Steeg tussen Genderen en Eethen 

 De verkeersituatie op het marktplein overzichtelijker is geworden 

 Er een fietspad is aangelegd tussen Genderen en de Kromme Nol 

 Er een start wordt gemaakt voor een veilige fietsverbinding  tussen Veen en 

het nieuwe zwembad AquaAltena 

 

Ik stem op het CDA omdat… 

 

 verloedering, vervuiling en vandalisme voortvarend  wordt aangepakt. Het in 

het leven roepen van een zogenoemd ‘hometeam’, een overleg platform 

van het maatschappelijk werk, artsen, scholen en kerken, is daarbij van 

belang. Problemen kunnen dan tijdig worden gesignaleerd en besproken;  

 het CDA voor een actief drugs- en alcoholbeleid is, waarbij problemen op tijd 

worden gesignaleerd en aangepakt. Dit betekent ook dat er in onze 

gemeente geen ruimte is voor coffeeshops.  Verkoop van drugs rond scholen 

moet hard aangepakt worden; 

 Sportverenigingen  een actief beleid hebben om alcoholmisbruik te 

voorkomen. 

 We  alert blijven op de aanrijdtijden van ambulance, politie en brandweer. 

Afgelopen periode is gebleken dat in 20% van de gevallen de ambulance te 

laat op de plaats van bestemming is. We voorstander zijn van een nieuwe 

moderne brandweerpost aan de grens van Wijk en Aalburg én Veen. 

 We aandacht vragen voor de toenemende diefstal bij agrarische 

ondernemers in de buitengebieden.  

 Binnen de kernen zeer regelmatig gecontroleerd wordt op snelheid, en wij dit 

een goede zaak vinden 

 Alle basisscholen in Aalburg worden voorzien van het Brabant 

Verkeersveiligheidslabel. 

 de Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) zich bezig moet houden met de 

leefbaarheid en veiligheid  

 Dorpsraden samen met  EHBO-verenigingen geld beschikbaar krijgen om 

zoveel mogelijk mensen een cursus te geven in het bedienen van de AED’s.  
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Thema 4   

ONZE DORPEN LEEFBAAR HOUDEN 

Onze gemeente bestaat uit 7 mooie dorpen. Elke kern heeft zijn eigen karakter en 

identiteit en dat vindt het CDA waardevol. Het CDA vindt het belangrijk dat de 

leefbaarheid en identiteit van deze kernen gewaarborgd blijft of versterkt wordt.  

  

Leefbaarheid uit zich op veel manieren: schoon, goed onderhouden groen, veilig en 

met voldoende voorzieningen zoals winkels, scholen, sportfaciliteiten en 

bedrijvigheid. En die veilige en schone omgeving maak je samen. We vinden 

daarom, dat wij als  bewoners daarin zelf ook een belangrijke rol  spelen. Met 

ondersteuning vanuit de gemeente zelf aan de slag, zonder al te veel regeltjes en 

voorschriften.  Tenslotte weten  bewoners zelf het best hoe ze hun dorp graag willen 

zien. 

  

Met ondersteuning van de provincie is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in de 

Integrale Dorps Ontwikkel Plannen ( IDOP’s ). Een voorbeeld van beleid waar het 

CDA volledig achter staat. De leefbaarheid in onze kernen is van groot belang. 

Naast voorzieningen dragen ook kunst en culturele activiteiten bij aan de identiteit 

en leefbaarheid van de lokale gemeenschap.  

 

Ik stem op het CDA omdat… 

 

 het CDA de leefbaarheid van de kernen een groot goed vindt. De gemeente  

initiatieven vanuit de kernen ondersteunt, onder andere door het beschikbaar 

stellen van middelen en materialen;  

 het CDA dorpsraden  intensief en actief wil betrekken bij het leefbaar houden 

van het dorp. Zij zijn een spreekbuis van en naar het gemeentebestuur. 

 het CDA ook in Wijk een Aalburg een dorpsraad wil installeren. 

 het CDA voorstander is van het vormen van coöperaties waarin bewoners zelf 

het voortouw kunnen nemen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, 

energievoorziening, groen en hergebruik.  

 samen met de ondernemersvereniging OV Aalburg wordt bepaald hoe de 

leegstand of vertrekken van de middenstand uit onze woonkernen gestopt 

kan worden. 

 het CDA bouwt op de jongeren. Een samenleving die luistert naar jongeren 

en hen betrekt bij de vorming van hun eigen toekomst, biedt perspectief. 

Daarom willen wij aandacht voor deze jongeren door middel van een 

betaalbare woning, goed openbaar vervoer en voorzieningen die hen 

ondersteunen bij hun ontwikkeling. Meedenken en meedoen door een 

jongerenplatform op te richten dat de gemeenteraad gevraagd en 

ongevraagd van advies dient. Initiatieven waarbij jongeren laten zien dat ze 

zich in willen zetten voor de samenleving ( sport- en andere activiteiten) 

moeten nog veel meer door het lokale bestuur ondersteund worden.  
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Thema 5:   

WERKEN AAN EEN DUURZAME OMGEVING 

We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom vindt 

het CDA dat we er zuinig mee om moeten gaan. Dit betekent onder andere een 

goede balans tussen bouwen en groen. Maar ook voorrang en ondersteuning geven 

aan initiatieven die de duurzaamheid bevorderen. Eeen positieve stap is dat we in 

de afgelopen periode de gescheiden afvalinzameling hebben gestimuleerd door 

DIFTAR 1) in te voeren.  

 

Ik stem op het CDA omdat… 

 

 het CDA particulier en openbaar groenafval niet meer het label afval wil 

geven, maar het zo doelmatig mogelijk in wil zetten als grondstof voor de 

productie van compost dan wel als basis voor de winning van energie;  

 

 het CDA van mening is dat hergebruik van afval moet worden gestimuleerd. 

Gebruiksgoederen worden zoveel mogelijk na gebruik in hun grondstof-

componenten ontleed en in de markt afgezet. Het voorterrein van het 

milieustation in Giessen wordt gebruikt door Wava/!GO 2) en het 

Kringloopcentrum om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van 

deze doelstelling. Hergebruik wordt de norm;  

 

 we stimuleren gescheiden afvalinzameling waar mogelijk met inzet van 

verenigingen; 

 

 we de afvalstoffenheffing structureel en aanzienlijk willen verlagen. Dit wordt 

onze inzet bij het afsluiten een nieuw contract afvalinzameling in 2017; 

 

 de gemeente heeft een actief beleid bij het voorlichten van ondernemers en 

inwoners bij het realiseren van duurzaamheidsinitiatieven; 

 

 het beheer van de openbare ruimte wordt zo veel mogelijk chemievrij en 

wordt in nauw overleg met de bewoners van de dorpen (dorpsraden) 

uitgevoerd; 

 

 We werken actief samen met de agrarische ondernemers én agrarische 

natuurverenigingen t.b.v. de inrichting van onze buitengebieden. 

 

 in aansluiting op de verklaring van Dussen het gebruik van duurzame energie 

uitgangspunt is. Het streven is, dat 20% van de huishoudens in 2020 over eigen 

duurzaam geproduceerde elektriciteit beschikt. Om doelstellingen te halen 

wordt gezocht naar coöperatieve samenwerkingsvormen in nauw contact 
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met de bewoners en dorpsraden. Wij zijn voor zonnecollectoren op passende 

gebouwen en dan het liefst collectief; 

 

 we geven inwoners én ondernemers die zelf energie opwekken de ruimte en 

nemen barrières weg bij gezamenlijke initiatieven van buurten, verenigingen, 

corporaties en bedrijven; 

 

 een eventuele waardevermeerdering van onroerende zaken als gevolg van 

het aanbrengen van zonnepanelen niet moet worden doorberekend in de 

OZB; 

 

 We passen zo veel mogelijk zuinige verlichting toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval 

aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. 
2) WAVA/!GO is de sociale werkvoorziening die vanuit Oosterhout werkt voor zes aangesloten 

gemeenten. – http://www.gobv.nl 
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Thema 6:   

ONS BROOD VERDIENEN 

In onze dorpen zijn veel ondernemers actief. Zij hebben een cruciale rol in onze 

welvaart en aan de dynamiek van de dorpen. De landbouw speelt een 

waardevolle én belangrijke rol bij de inrichting en kwaliteit van ons buitengebied. Dit 

zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid en daarmee kansen voor onze 

gemeente.  

 

Ik stem op het CDA omdat… 

 

 het CDA vindt dat ondernemerschap gestimuleerd moet worden, rekening 

houdend met het landelijke karakter van de streek. Blijvend zoeken naar 

effectieve aansluiting bij de regio West-Brabant biedt daarbij kansen. De 

ontwikkelingen ten aanzien van regionale en sub-regionale bedrijventerreinen 

vormen een economisch belang, maar moeten in het licht van de huidige 

economische situatie wel kritisch worden gevolgd en waar nodig bijgestuurd; 

 Het aantal agrarische ondernemers neemt af. De ‘blijvers’ groeien echter 

sterk en moeten gefaciliteerd worden door: 

- flexibel om te gaan met de grootte en situering van agrarische 

 bouwblokken 

- aandacht voor huisvesting van seizoen werkers 

- mogelijkheden scheppen voor verkooppunten van regionale 

producten 

- ondersteuning in het vinden van mogelijkheden voor duurzame energie 

- mogelijkheden voor tijdelijke afsluiting van wegen tijdens oogstperiodes 

- meer aandacht te geven aan de doorstroming van landbouwverkeer 

 gemeentelijke opdrachten zoveel mogelijk moeten worden gegund aan 

lokale ondernemers; 

 voor kleinschalige bedrijvigheid ruimte moet blijven binnen de dorpen. 

Initiatieven met betrekking tot gezamenlijke werkplekken zoals Altena 

Brainport moeten worden ondersteund; 

 grootschaliger activiteiten zijn welkom op de bestaande bedrijventerreinen;  

 het CDA de diversiteit tussen de verschillende Altena gemeentes koestert. Dit 

zien we ook graag terug in diversiteit in economische bedrijvigheid. We kijken 

hierbij uit  naar wat ons bindt: synergie als bron van bestaansrecht; 

 het CDA wil dat de ondernemers en gemeente nauwer gaan samenwerken 

op de bedrijventerreinen. We willen  samenwerking tussen de ondernemers 

verder stimuleren, het parkmanagement (beveiliging, onderhoud en beheer) 

verder uitbouwen en zorgen voor voldoende aanbod van bedrijfskavels op 

de uitbreidingslocatie Veensesteeg Noord; 

 onder het motto ‘regeren is vooruitzien’ nu plannen moeten worden gemaakt 

voor de waterrand in Wijk en Aalburg.  Dit buitendijks gebied waar nu twee 
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voetbalverenigingen huisvesten biedt volop (recreatieve) kansen. Een dorp 

dat ‘beweegt’ is een dorp dat leeft; 

 agrariërs krijgen ruimte voor levensvatbare, duurzame ontwikkelingen. 

 we kritisch zijn op teveel regelgeving rondom Natura2000-gebieden en 

archeologische waardenkaarten in onze regio. 

 we actief samen willen werken met het Willem van Oranje college bij het 

verstrekken van praktijkgerichte stageplaatsen voor jongeren. 

  



SAMEN KUNNEN WE MEER! 

  Verkiezingsprogramma CDA Aalburg 2014 - 2018 
 

12 

Thema 7  

VOORZIENINGEN BETAALBAAR IN STAND HOUDEN 

Een vitaal verenigingsleven versterkt de onderlinge betrokkenheid en samenhang. 

Veel vrijwillige inzet maakt dit mogelijk. Wij waarderen en ondersteunen dat!  

Sporten draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen en moet daarom 

bevorderd worden. Met name voor de jeugd. Initiatieven waarbij jong en oud 

worden aangezet tot sporten worden door ons aangemoedigd en ondersteund. 

 

Ik stem op het CDA omdat… 

 

 samen met u zet de gemeente zich in voor behoud van (sport-)voorzieningen 

op het huidige niveau; 

 we (sport)verenigingen blijven ondersteunen;  

 we streven naar de realisatie van brede scholen; 

 de peuterspeelzalen laten we doorgroeien naar een voorschool; 

 bestaande dorpshuizen houden we in stand en bouwen we uit tot sociale 

wijkcentra; 

 we vinden dat de luchtkwaliteit in de scholen verbeterd moet worden; 

 de schoolgebouwen goed onderhouden moeten blijven; 

 de detailhandel wordt gestimuleerd om zich zoveel mogelijk te vestigen in de 

dorpskernen; 

 voor de toekomstige huisvesting van de voetbalverenigingen Wilhelmina ‘26 

en Noad ’32 moet de komende periode een besluit worden genomen. Het 

CDA zet zich in voor een nieuwe voorziening binnendijks welke gerealiseerd 

wordt binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Aalburg. Is dit 

niet haalbaar dan zal op de huidige lokaties een oplossing gerealiseerd 

moeten worden. 
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Thema 8   

ONZE REGIO BEREIKBAAR HOUDEN 

 

Bereikbaarheid, in meerdere betekenissen van het woord, is medebepalend voor de 

leefbaarheid van onze dorpen. Goede bereikbaarheid betekent dat wegen, fiets- 

en wandel paden veilig zijn ingericht en netjes worden onderhouden. 

Bereikbaarheid houdt ook in dat de digitale snelweg op orde is. Breedband vinden 

wij een nutsvoorziening die inwoners, organisaties en bedrijven bereikbaar houdt in 

onze moderne samenleving. Maar bereikbaarheid heeft ook te maken met het 

sociale verkeer tussen mensen. De gemeente voert een activerend beleid voor 

mensen die in een sociaal of financieel isolement zitten. Kerken en verenigingen 

spelen daarin een cruciale rol.  

Ik stem op het CDA omdat… 

 de buurtbusvrijwilligers zeer gewaardeerd worden en op het CDA kunnen 

blijven rekenen; 

 wegen, straten, fiets- en wandelpaden houden we netjes en op tijd bij;  

 de gemeente looft een jaarlijkse “Hoe schoon is jouw straat” prijs uit; 

 we continu oog hebben voor de  veiligheid van wegen,  met name binnen 

de bebouwde kom en op de dijken; 

 het CDA zich blijft inzetten voor een gemeente dekkend breedbandnetwerk. 

Ook in de buitengebieden en op bedrijventerreinen.  Dit breedbandnetwerk 

wordt beheerd door een zelfstandige coöperatie; 

 bij de nieuwe aanbesteding openbaar vervoer voorzien is, dat de buurtbus 

geschikt is om rolstoelen te vervoeren. Voldoende tijd voor transfers. Niet  

minder stopplaatsen maar iets meer reistijd voor iedereen; 

 bij de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer gelet wordt op 

betrouwbaar en veilig vervoer.  Hierbij hoort o.a. dat de bussen  voorzien zijn 

van winterbanden; 

 het CDA zich blijft inzetten bij het Rijk om de A27 filevrij te krijgen; 

 samen met de agrarische ondernemers kijken hoe we knelpunten op de 

wegen in het buitengebied kunnen oplossen c.q. verminderen. 

  



SAMEN KUNNEN WE MEER! 

  Verkiezingsprogramma CDA Aalburg 2014 - 2018 
 

14 

Thema 9   

EEN BURGERGERICHTE OVERHEID DIE FACILITEERT EN STIMULEERT 

De gemeente,  zal in de toekomst, ook na een herindeling financieel gezond 

moeten zijn. De afstand tussen de inwoners en gemeente moet zo klein mogelijk 

blijven. 

De afgelopen jaren zijn we er in geslaagd om door een sober en solide financieel 

beleid de lastenverhogingen voor de inwoners te beperken binnen de 

inflatienormen.  Dat willen we zo houden. 

Dat is alleen mogelijk door het benutten van het potentieel van ons allen. De 

gemeente faciliteert en stimuleert zelfwerkzaamheid. 

 

Ik stem CDA omdat… 

 

 Het CDA een gemeente wil die stimuleert en faciliteert door: 

- Te handelen vanuit vertrouwen. 

- Te denken vanuit het ja mits en niet vanuit het nee tenzij. 

- Durven los te laten waar kan en door te pakken waar moet. 

 De gemeente Aalburg is financieel gezond, maar als kleine gemeente 

kwetsbaar. Die gezonde financiële positie willen we graag zo houden. Dit 

betekent een sluitende begroting en voldoende reserves voor om 

tegenvallers op te kunnen vangen. De afgelopen jaren is er bezuinigd. 

Gelukkig hebben we onze dienstverlening op peil weten te houden en 

noodzakelijk investeringen niet uitgesteld of geschrapt. De lokale lasten zijn 

ook maar zeer beperkt gestegen. Dit beleid willen we graag voorzetten. 

 Het Aalburgloket heeft een goede formule en functioneert goed, maar dient 

te worden versterkt voor toekomstige taken. Het CDA is daarom voor een 

bredere samenwerking zodat de continuïteit en kwaliteit van de 

dienstverlenging gewaarborgd blijft.   

 het CDA vindt dat zorgvuldig met gemeenschapsgeld moet worden 

omgegaan. Dit betekent soberheid, duurzaamheid en doelmatigheid. Zo 

gaan we ook binnen ons gemeentelijk budget met geld om. Dit betekent ook, 

dat er keuzes moeten worden gemaakt die niet altijd voor iedereen gunstig 

uitvallen. Soms betekent tegemoet komen aan de wensen van de ene groep, 

dat de andere teleurgesteld moet worden. Bij het CDA gaat het algemeen 

belang voor en kijken we vooral naar hen die het geld het meest nodig 

hebben evenals naar duurzame investeringen; 
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Thema 10   

ONZE TOEKOMST LIGT BINNEN ALTENA 

Binnen het Land van Heusden en Altena is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt. 

Onze mooie streek vormt een logische eenheid, begrensd door de rivieren en heeft 

een eigen identiteit. Gezamenlijk kunnen we onze belangen steviger behartigen, 

kansen beter benutten en voorzieningen beter waarborgen. Langs elkaar of naast 

elkaar blijven werken kost te veel geld, tijd en energie. De tijd is rijp voor de vorming 

van één Altenagemeente waarbij gelijke voorwaarden gelden voor iedereen en 

regelgeving wordt versimpeld. 

 

Ik stem op het CDA omdat… 

 er binnen het land van Heusden en Altena meer zaken en gevoelens zijn die 

ons binden dan die ons scheiden. Deze mooie streek vormt een logische 

eenheid. Begrensd door rivieren en met een eigen identiteit. Gezamenlijk 

kunnen we onze belangen steviger behartigen, kansen beter benutten en 

voorzieningen beter waarborgen. Het CDA is daarom voor één  Altena 

gemeente. Niet omdat we uit zijn op financiële voordelen op de korte termijn, 

maar wel omdat we veel voordelen zien in beheerste schaalvergroting. Meer 

kwaliteit voor hetzelfde geld; 

 bij de vorming van één Altena gemeente de diversiteit en eigen identiteit van 

onze zeven kernen behouden kan en moet blijven. En ook hier geldt, dat het 

geheel meer is dan de som der delen. De discussie over de wijze waarop de 

samenvoeging gestalte moet krijgen moet wat het CDA betreft gaan over 

steekhoudende argumenten en niet gevoerd worden op basis van emotie. 

Dit neemt overigens niet weg dat het CDA geen oor en oog heeft voor die 

emoties. Uw stem mag en moet gehoord worden!; 

 één Altena gemeente niet betekent dat er geïnvesteerd moet worden in 

bijvoorbeeld een nieuw gemeentehuis. Elke nu bestaande gemeente is 

voorzien van goede faciliteiten en ruimten, die prima gebruikt kunnen 

worden; 

 één Altena gemeente draagt zorg voor een goede én moderne 

dienstverlenging.  Waar mogelijk digitaal, zeven dagen per week, 24 uur per 

dag.  En waar persoonlijk contact noodzakelijk is worden afspraken gewoon 

thuis gemaakt; 

 we bepalen onze eigen toekomst en wachten niet tot deze aan ons wordt 

opgelegd. 
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TIEN SPEERPUNTEN OP EEN RIJ! 

1. Het project Samen Doen uitbouwen en de dorpsraden daarin een belangrijke 

rol geven. 

2. Een nieuwe brandweerpost aan de grens van Wijk en Aalburg en Veen. 

3. Een goede oplossing voor de accommodaties van Noad ’32 en Wilhelmina 

’26. 

4. Goed onderhouden en moderne onderwijsvoorzieningen. 

5. Blijven werken aan de duurzaamheidsdoelstellingen die zijn afgesproken in de 

verklaring van Dussen en tegelijkertijd het verlagen van de afvalstoffenheffing 

bij goede Diftar *1) resultaten. 

6. Eén Altena – gemeente zonder een nieuw gemeentehuis. 

7. Ruimte geven aan vitale en duurzame (agrarische) ondernemers. 

8. Lokale ondernemers zoveel mogelijk inzetten bij het aanbesteden van 

gemeentelijke opdrachten. 

9. Verenigingen zijn de levensader van onze samenleving.  Subsidies  houden we 

in stand. 

10. Zorg zoveel mogelijk dichtbij huis organiseren en continu aandacht voor de 

kwetsbare groepen binnen onze gemeente. 

   

     

     

 

 

1) Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval 

aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. 


