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CDA Verkiezingsprogramma 2018-2022 (Inleiding) 

CDA kiest voor IJsselstein 

IJsselstein is een fijne stad met zo’n 34.300 inwoners, die groot is geworden door onze inwoners, 

ondernemers, industrie en handel. Een voorbeeld hierbij is de griendcultuur en meubelindustrie. De 

stad heeft altijd een veilig thuis geboden aan onze inwoners, toen en nu nog steeds. We horen niets 

anders dan “hier wil ik niet meer weg”, “een genot om te wonen”. Onze stad is al eeuwenlang een plek 

waar mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen vreedzaam met elkaar samenleven. 

‛IJsselstein, een mooie stad die we door willen geven aan onze kinderen.’ 

Een sterke samenleving is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid en geeft 

mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De overheid is daarbij bovenal dienstbaar aan 

inwoners, bedrijven en organisaties. In een sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven 

in via familie of gezin, wijk, vereniging, geloofsgemeenschap of ander verband. We zorgen en werken 

voor elkaar en met elkaar. 

Het CDA kiest voor het behoud van de huidige IJsselsteinse samenleving en beseft daarbij dat 

veranderingen noodzakelijk zijn om dit te borgen.  

‛Een sterke samenleving wordt niet vanuit het gemeentehuis 

opgebouwd, maar in de eigen buurt en verenigingen zelf.’ 

Het CDA heeft daarbij aandacht voor drie hoofdzaken. Ten eerste “Aandacht voor een sterke 

samenleving”, waarbij de gemeenschapszin en de zorg voor elkaar centraal staat. Ten tweede 

‘Aandacht voor de leefomgeving’, waarbij het borgen van de vitaliteit van de stad aan de orde komt. 

Als laatste ‘Aandacht voor een zelfredzame gemeente”, waarbij een krachtig bestuur en de plaats van 

de gemeente in de regio aandacht heeft.” 

 

Het onderliggende verkiezingsprogramma, genaamd “CDA kiest voor IJsselstein”, rust op de 

Christendemocratische visie en stoelt op de 4 waarden van het CDA: rentmeesterschap, gespreide 

verantwoordelijkheid, zorg voor elkaar en solidariteit. Deze vindt u allen terug in het 

verkiezingsprogramma. 
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CDA Kiest voor een sterke samenleving 

Het CDA kiest voor de kracht van de samenleving. Voor het benutten van de kennis en 

kunde van de inwoners van onze vitale stad. Een sterke samenleving wordt in de eigen 

buurt opgebouwd, het stadhuis is daar behulpzaam bij. Wijkgericht werken wordt bepaald 

door de inwoners van IJsselstein en hun bewonersgroepen. Er is volop ruimte voor lokale 

initiatieven, in de buurten en in de binnenstad. Mensen zorgen het liefst voor elkaar en de 

overheid hoort daarbij behulpzaam te zijn. 

Ouderen en kwetsbaren in de samenleving verdienen onze aandacht. 

Aandacht voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving 

Het CDA kiest ervoor dat oudere mensen in staat worden gesteld zo lang mogelijk thuis te 

blijven wonen, als ze dat zelf willen en kunnen. De gemeente zorgt dat er genoeg 

voorzieningen voorhanden zijn om dat mogelijk te maken. Maatwerk staat daarbij voorop. 

Voor degene die zorg nodig heeft, moet er via de wijkteams snel hulp ingeschakeld kunnen 

worden.  

Het CDA kiest ervoor om het zelfstandig wonen zoveel mogelijk te behouden. Om 

eenzaamheid te voorkomen, dienen er extra kleinschalige woonvormen in de wijken te 

komen waar zorg en aandacht goed te organiseren zijn en generaties door elkaar wonen.  

Naast goede verpleeghuiszorg, thuiszorg en wijkverpleging zijn vrijwilligers en 

mantelzorgers cruciaal. Het CDA kiest ervoor dat mantelzorgers actief worden benaderd 

en ondersteund worden om te zorgen dat zij niet omvallen. Het Mantelzorgsteunpunt krijgt 

hierbij een grotere rol. 

Het CDA kiest ervoor om de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) kritisch tegen het licht te houden, om te zien of de voorzieningen nog voldoen. De 

eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen blijft zo laag mogelijk. 

Het CDA kiest voor een sterk samenwerkingsverband van de gemeente en de partners in 

het bieden van kansen aan iedereen en met name kinderen die de dupe dreigen te worden 

van armoede. Daarbij dienen structurele financiële middelen effectief te worden ingezet. 

Aandacht voor vrijwilligers en hun organisaties 

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. De druk op hen neemt steeds meer toe 

en daarnaast neemt het aantal vrijwilligers jaarlijks af. Dit dient tot passende maatregelen 

te leiden. 

Het CDA kiest voor het aanpakken van knelpunten en frustraties die vrijwilligers en hun 

organisaties ervaren. Voorbeeld hiervan is het beperken van knellende regelgeving. 

Het CDA kiest voor het actief ondersteunen van vrijwilligers en hun organisaties. Vooral 

verenigingen die ouderen en kwetsbaren helpen met de financiën, vervoer en andere 

activiteiten, moeten een gewillig oor vinden bij de gemeente voor hun wensen. 

Het CDA kiest ervoor dat muziek-, sport- en andere verenigingen voldoende ruimte krijgen 

voor hun activiteiten, soms ook letterlijk. Daar waar knelpunten ontstaan dient de 
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CDA Kiest voor een sterke samenleving 

gemeente met passende oplossingen te komen, waarbij een toekomstige Multifunctionele 

school-accommodatie (MFA) er één van kan zijn. 

Aandacht voor Bijzonder Onderwijs 

Het CDA kiest bewust en gemotiveerd voor bijzonder onderwijs. Bij de uitwerking van het 

Integraal Huisvestingsplan voor scholen wordt aandacht gegeven aan de positie van 

bijzondere scholen. Er is grote behoefte aan goed uitgeruste, moderne schoolgebouwen. 

Er wordt een inhaalslag gemaakt op het gebied van onderhoud en nieuwbouw.  Voor de 

scholen die recht hebben op een nieuw gebouw moet de schop zo snel mogelijk de grond 

in. 

Aandacht voor sport en gezondheid 

Het CDA kiest voor sport als ontmoeting, ontspanning en als voorwaarde voor een gezond 

leven voor jong en oud. Sport leert de waarden van samenwerking, teambelang en 

respect. Daarom moet sport voor iedereen op het eigen niveau toegankelijk zijn. Een 

krappe beurs van ouders mag nooit een belemmering zijn. De daarvoor bestemde gelden 

van de Rijksoverheid worden zonder bureaucratie ingezet voor hulp aan gezinnen.  

Het CDA kiest voor behoud van het lokale zwembad, waardoor kinderen vroeg kunnen 

leren zwemmen, ouderen hun vaardigheden behouden en daarnaast onderkennen we het 

cruciale belang van dit zwembad voor onze reddingsbrigade. 

Aandacht voor Jeugdzorg 

Het CDA kiest voor proactief handelen binnen de jeugdzorg. Kinderen in zogeheten multi-

probleem gezinnen, komen vaak op het tweede plan omdat de aandacht van hulpverleners 

naar de volwassenen uitgaat. Bij gezinnen waar sprake is van een opeenstapeling van 

problemen (schulden, werkloosheid, gezondheidsproblemen) wordt eerder gekeken naar 

de hulpvraag van het kind. Bij vechtscheidingen zijn de ouders ondergeschikt aan het 

belang van het kind; er wordt actief ingegrepen als een kind in de knel komt. 

Het CDA wil niet wachten met schuldhulpverlening tot gezinnen tot over de oren in de 

problemen zitten, maar kiest ervoor om hier vroegtijdig bij te zijn. Voorlichting op scholen 

over geldzaken kan voorkomen dat jongeren zich al vroeg in de schulden steken.  

Aandacht voor Integratiebeleid 

Het CDA kiest voor een algemeen integratiebeleid met als doel een stabiele samenleving 

in IJsselstein. 

Aandacht voor de arbeidsgehandicapte inwoner 

Het CDA kiest voor een actieve deelname van de arbeidsgehandicapte inwoner aan de 

samenleving. Mensen met een (arbeids-) beperking moeten in staat gesteld worden 

volwaardig, en naar eigen vermogen, mee te doen in de maatschappij. De kennis en kunde 
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CDA Kiest voor een sterke samenleving 

van de medewerkers en infrastructuur van Pauw bedrijven moet behouden blijven. De 

gemeente zorgt dat er een vestiging komt/blijft in IJsselstein waar een stichting Beschut 

Werk en een werkleerbedrijf komen. Waar mogelijk stromen mensen door naar regulier 

werk; ontwikkeling van vaardigheden staat voorop. Met het lokale bedrijfsleven wordt 

gezocht naar stage- en werkervaringsplaatsen. 

Aandacht voor een tegenprestatie 

Het CDA kiest voor het breder invullen van het werken naar vermogen. Werken naar 

vermogen betekent ook dat er een tegenprestatie voor de samenleving mag worden 

gevraagd bij een bijstandsuitkering. De inwoner met een bijstandsuitkering wordt hiermee 

actief betrokken bij de maatschappij en daarnaast heeft de maatschappij hier veel baat bij. 

Zo kan er werkervaring worden opgedaan, een certificaat behaald worden en het isolement 

overwonnen worden. Gedacht kan worden aan inzet in zorginstellingen (bijvoorbeeld met 

iemand in de rolstoel het stadje bezoeken), assisteren bij sportverenigingen of andere 

maatschappelijke taken. Uiteraard mag dit nooit regulier werk en professionele krachten 

verdringen, en moet goed gekeken worden naar de individuele capaciteiten en individuele 

omstandigheden. 
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CDA Kiest voor een mooie leefomgeving 

CDA kiest voor een uitgebalanceerde, milieuvriendelijke en duurzame inrichting van de 

stad en het platteland. Niet bekrompen vasthouden aan oude denkbeelden, maar 

openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, zonder de herkenbare middeleeuwse kern, 

omliggende woonwijken en het platteland schade aan te doen. Een inwoner moet, in welke 

wijk hij ook woont, trots zijn op zijn wijk en stad. 

Een woonomgeving waar iedereen trots op kan zijn. 

Aandacht voor de woningproblematiek 

IJsselstein heeft te maken met krimp van de bevolking. Het aantal bewoners per 

huishouden daalt en er is te weinig gebouwd om deze daling te compenseren. Een dalend 

aantal inwoners heeft op termijn een negatieve invloed op de leefbaarheid van onze stad. 

Om die reden wil het CDA dat we gaan bouwen om tenminste het aantal inwoners van de 

stad op peil te houden. Een toekomstbestendig huisvestingsplan om IJsselstein vitaal te 

houden, moet alle geledingen van de maatschappij de gewenste aandacht geven. Daarbij 

moet vooral rekening gehouden worden met de gewenste groei van de bevolking, de 

huisvesting van de zwakkeren en onze jongeren. Het CDA is zich bewust dat de bouw 

nagenoeg 10 jaar heeft stilgestaan. 

Het CDA kiest voor levensloopbestendige woonvoorzieningen voor jongeren, starters, 

alleenstaanden, senioren en kwetsbaren in IJsselstein. Eenpersoonshuishoudens mogelijk 

maken op de Schuttersgracht. Doorstroming stimuleren voor gezinnen. Integrale 

woonvoorzieningen voor alle doelgroepen samen binnen een bouwlocatie. Iedereen heeft 

recht op zijn/haar identiteit, maar de gemeenschap vorm je samen. 

Het CDA kiest voor bouwen met als uitgangspunt "stenen voor stenen". Daar waar andere 

locaties worden aangewezen, dient dit niet ten koste te gaan van het huidige gezicht en 

karakter van IJsselstein. Woningbouw buiten de rode contouren zal hoogst waarschijnlijk 

noodzakelijk zijn om de vitaliteit van de stad te behouden, maar dit dient niet ten koste te 

gaan van het groene landschap behoudens, als er een kwalitatief goede compensatie voor 

in de plaats komt. Hierbij kan gedacht worden aan het uitbreiden van het bos en de 

ontwikkeling van de uiterwaarden van de Lek. 

Het CDA kiest bij nieuwbouw voor een mix van sociale en particuliere woningbouw. 

Het CDA kiest voor aanpassing van het bouwbesluit op het gebied van duurzaamheid. 

Wadi’s t.b.v. de opvang van hemelwater, zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en geen 

gasvoorzieningen meer in nieuwbouw. CO2 neutraal bouwen is het uitgangspunt. 

Het CDA kiest voor het handhaven van de sportparken op een veilige, bereikbare en 

passende afstand voor onze jongeren. 

Aandacht voor het milieu en duurzaamheid 

Een milieuvriendelijke en duurzame leefomgeving zijn belangrijke componenten van 

IJsselstein, waar de inwoners nu al baat bij hebben maar vooral de volgende generaties.  
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CDA Kiest voor een mooie leefomgeving 

Het CDA kiest ervoor om milieu en duurzaamheid altijd als onderdeel van de 

besluitvorming in de beoordeling mee te nemen. In het programma is dit op diverse 

plaatsen dan ook geadresseerd. 

Het CDA kiest voor aandacht voor het milieu/ duurzaamheid en minder restafval, maar de 

ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding gaan heel snel. Op diverse plaatsen 

worden al heel goede testresultaten behaald met na scheiding, ofwel scheiding van het 

restafval achteraf. Het CDA wil dat we de resultaten hiervan op haalbaarheid voor 

IJsselstein beoordelen voordat besloten wordt om nog meer afval/ grondstofbakken (zoals 

PMD) bakken) voor alle huishoudens in IJsselstein aan te schaffen. Na-scheiding kan veel 

ongemak bij huishoudens en onnodige uitgaven bij de gemeente voorkomen. Dus geen 

nieuwe afvalbakken aan huis, wel PMD (plastic, blik en drankkarton) bakken bij alle 

supermarkten plaatsen zodat mensen het wel kwijt kunnen als ze dat willen. 

Zwerfafval is het begin van de verpaupering van de stad. Het CDA wil daarom een actief 

beleid om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Naast bewustwording op bijvoorbeeld 

scholen en bij sportverenigingen kiest het CDA voor meer afvalbakken (in overleg met de 

buurt) en het vaker legen. Om de effectiviteit van de geplaatste afvalbakken te kunnen 

volgen, stelt het CDA voor deze bakken te voorzien van een chip, die zelf aangeeft 

wanneer een bak geleegd moet worden.  

Het CDA kiest voor extra oplaadpunten voor elektrische en hybride auto's. 

Aandacht voor openbaar groen 

De grote besparingen van enkele jaren geleden in het openbaar groen laten inmiddels hun 

sporen achter. De afgesproken beeldkwaliteit is matig en zelfs die wordt niet altijd meer 

gerealiseerd. Door te weinig geld voor regelmatig onderhoud, blijven we het onkruid niet de 

baas en wordt de beeldkwaliteit elk jaar wat minder goed. Het CDA pleit daarom voor meer 

geld voor groenonderhoud, naast meer geld voor diversiteit in (bloeiende) beplanting in het 

belang van alle flora en fauna. En het CDA wil graag inwoners meer betrekken bij hun 

directe leefomgeving. Zij moeten meebeslissen over de inrichting en de kans krijgen om 

zelf het onderhoud ter hand te nemen om de kwaliteit van de leefomgeving samen met de 

buurt te verbeteren. 

Het CDA kiest voor ondersteuning van inwoners in het groen. Als inwoners meer betrokken 

zijn bij hun eigen woonomgeving en elkaar willen zij zich daar vaak ook meer voor inzetten. 

Samenwerken aan b.v. groen verbindt en geeft een plus op het standaardbeheer. 

Aandacht voor verkeersproblematiek 

Het CDA kiest voor nog een extra aansluiting van de Lopikerwaard op de A2. De provincie 

willen we overtuigen dat deze aansluiting noodzakelijk is voor een economisch gezonde en 

aantrekkelijke Lopikerwaard. 

Het CDA kiest voor een groene, gezonde en vitale mobiliteit via fiets, te voet en OV. Veilige 

en mooie fietspaden, fietssnelwegen naar omliggende steden i.v.m. woon-werkverkeer 
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CDA Kiest voor een mooie leefomgeving 

middels E-bikes. Een autoluwe binnenstad met goede betaalbare parkeervoorzieningen 

rondom het historisch en economisch centrum. 

Het CDA kiest voor eenrichtingsverkeer van uit de stad op Eiteren met bestemming 

parkeergarage. De parkeergarage Eiteren kan daardoor beter benut worden. Eiteren mag 

geen doorgaande weg worden. 

Aandacht voor uitbreiding recreatie & toerisme 

De veranderingen binnen het centrum van IJsselstein kunnen niet ontkend worden. 

Inwoners en ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol, maar maatregelen om 

IJsselstein aantrekkelijk te houden zijn nodig. Hierin zal een duidelijke visie op recreatie en 

toerisme nodig zijn. 

Het CDA kiest voor meer aanlegsteigers voor de pleziervaart en de bijbehorende 

faciliteiten. Hiermee trekken we meer toeristen naar de historische binnenstad en het 

maakt het wonen aan de IJssel nog aantrekkelijker. Anderzijds maakt dit het in de 

toekomst mogelijk om goederen en middelen voor de binnenstad aan te voeren via water. 

Dit scheelt vrachtverkeer over de weg. De naam "Stein aan de IJssel" krijgt hierdoor weer 

een extra bekrachtiging. 

Het CDA kiest voor meer recreatie in de uiterwaarden aan de Lek. Het buitengebied zal 

een extra impuls zijn in de diversiteit en het aanzien van IJsselstein. Daarnaast zou een 

onderzoek moeten komen naar het uitbreiden van de recreatieve mogelijkheden bij de 

Nedereindse Plas.  

Aandacht voor de winkeliers 

De wijziging van het winkelgedrag en daarmee gepaard gaande veranderingen van de 

binnenstad verdienen aandacht. Inwoners en ondernemers spelen hierbij een belangrijke 

rol en maatregelen om IJsselstein aantrekkelijk te houden zijn nodig. 

Het CDA kiest voor diversiteit in het winkelaanbod. Het CDA kiest voor het 

optimaliseren/faciliteren van het “Winkel-Negentje” (de zeven straatjes). Aantrekkelijk 

winkelaanbod is gewenst met een juiste verhouding winkel-horeca. Hiervoor kiest CDA 

voor continu overleg met de winkeliers. Dat houdt in samen met hen een lange termijnvisie 

opstellen. 

Het CDA kiest voor 3e en 4e uur gratis parkeren waarmee inwoners en bezoekers verleid 

worden langer in de stad te verblijven. 

Het CDA kiest ervoor dat stadsmarketing ten goede komt aan de winkeliers en 

ondernemers van de binnenstad en de centra in de wijken. 

Aandacht voor Kunst & Cultuur 

Kunst en cultuur, en specifiek het IJsselsteinse erfgoed, is een belangrijke aanjager en 

verbindende factor in onze samenleving. 
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CDA Kiest voor een mooie leefomgeving 

Het CDA kiest voor het behoud van karakteristieke monumenten en contouren van de stad 

en landschap. Dit kan bereikt worden door een nieuwe bestemming te geven aan 

specifieke gezichtsbepalende cultuurhistorische gebouwen. 

Het CDA kiest voor het blijven faciliteren van culturele verenigingen en specifiek voor de 

verenigingen die een scholing verzorgen op gebied van zang, muziek, ect. Dit geldt 

eveneens voor de lokale culturele activiteiten zoals de IJVO, de carnavalsoptocht, 

Mevrouw Klein Sprokkelhorst en het Podium festival. 

Het CDA kiest voor het opstellen van een kunst- en cultuurvisie, waarbij meer zicht wordt 

geboden op de waarde die kunst en cultuur biedt aan de samenleving. Uitgangspunt hierbij 

is dat de lokale kunst en cultuur voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Het CDA wil in 

het bijzonder onze kinderen via de scholen enthousiast maken en interesseren voor de 

vele kunst en het bij brengen van historisch besef. 

Het CDA kiest voor het behoud van een volwaardig en breed theateraanbod (o.a. Fulco, 

Schakel, Pantalone, Kwibus). 

Aandacht voor de begraafplaats 

Op initiatief van het CDA zijn het afgelopen jaar onze beide begraafplaatsen opnieuw 

ingericht en nu beter toegankelijk, ook voor mensen met een beperking. Na de 

herinrichting blijkt dat er nog een groot stuk van de begraafplaats aan de Hogeakker braak 

ligt en niet meer nodig is als reguliere begraafplaats. Het CDA wil onderzoeken in hoeverre 

er behoefte bestaat om dit stuk grond in te richten als een natuurbegraafplaats waar 

overleden mensen zonder specifiek graf worden begraven en er geen sprake is van ruimen 

na de wettelijke termijnen.   

 



CDA Verkiezingsprogramma 2018-2022 

2 december 2017 / 10 

 

CDA Kiest voor een zelfbewuste gemeente 

IJsselstein is met haar 34.300 inwoners een middelgrote gemeente die veel taken 

zelfstandig kan uitvoeren. Samenwerken met andere gemeenten doen we alleen als op 

voorhand duidelijk is aangetoond dat we als gemeente er zelf structureel ook beter en 

sterker van worden. De gemeente IJsselstein heeft een aantal jaren geleden besloten om 

“regiegemeente” te worden. Dat betekent dat alle uitvoerende taken zijn uitbesteed aan 

externe partijen, veelal gemeenschappelijke regelingen waar de uitvoering plaatsvindt voor 

meerdere gemeenten. De, daarbij behorende, toezichthoudende rol van de gemeente 

vraagt om een sterk en capabel bestuur. 

Een sterk en zelfstandig bestuur heeft onze aandacht. 

Aandacht voor financiën 

Het CDA kiest voor een degelijk financieel beleid dus, met een reëel sluitende begroting 

waarbij de belastingen maximaal met de inflatiecorrectie mogen stijgen.  

Bouwleges 

Het CDA vindt duurzaamheid belangrijk en wil woningeigenaren stimuleren te investeren in 

duurzame maatregelen voor hun woning. Het CDA kiest ervoor om bij nieuwe 

bouwpercelen en bouwvergunningen de te heffen bouwleges aan de duurzaamheid te 

koppelen. M.a.w. komt er een bouwaanvraag waarbij verduurzaming een belangrijke rol 

speelt, dan betaalt de aanvrager minder leges (afhankelijk van de mate van 

verduurzaming).  

Aandacht voor samenwerking 

Voor het CDA is een algehele uitbesteding van uitvoeringstaken geen doel op zich. Het 

CDA stelt voor om bij uitbesteding van taken kritisch te blijven volgen of de voordelen 

voldoende opwegen tegen de nadelen. En om problemen zoals met UW in de toekomst te 

voorkomen, is het voor het CDA belangrijk dat de toezichthoudende rol van de gemeente 

adequaat en door capabele mensen wordt ingevuld. 

Aandacht voor bestuurskracht 

Het CDA kiest voor degelijk en krachtig bestuur. De bestuurders dienen midden in de 

maatschappij te staan en weten wat er leeft om hun handelen hierop af te stemmen. Alleen 

in dat geval, zal de gemeenteraad zijn controlerende rol op enige afstand en op hoofdlijnen 

kunnen uitvoeren. Hiermee zal het vertrouwen van de inwoners in de politiek weer 

toenemen. 

Aandacht voor handhaving 

Het CDA wil dat de gemeente doet wat ze belooft. Dat geldt dus ook voor de afspraken die 

we maken ten aanzien van de openbare ruimte en het voorkomen van overlast. Zoals 

bijvoorbeeld bij winkelcentrum de Clinckhoeff. Het CDA pleit ervoor dat de gemeente over 
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voldoende capaciteit van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) beschikt om toezicht 

te houden en waar nodig handhavend op te treden, zoals b.v. bij afvaldumping, overlast 

van uitgaanspubliek, parkeeroverlast en hondenpoep. 

Vele zaken leiden tot ergernis van de burger. De BOA’s zijn aangesteld om mede ervoor te 

zorgen dat afspraken die binnen de gemeente gemaakt zijn, gehandhaafd worden. Het kan 

echter niet dat de handhaving zelf tot irritatie van de inwoners gaat leiden. Het CDA kiest 

er dan ook voor een duidelijke prioriteitstelling op de taken van de BOA’s en deze te laten 

aansluiten op behoeften van de inwoners. Naast de BOA’s dienen ook de wijkagenten 

zichtbaar te zijn in de wijk en gezag uit te stralen. 

Het CDA kiest hierbij als voorbeeld de aanpak tegen afvaldumping op straat. Met name in 

IJsselveld Oost, waarbij bij verhuizing afval/huisraad gewoon op straat wordt gezet. 

Aandacht voor de digitale gemeente  

Het CDA kiest voor verdere digitalisering van de lokale overheidsdiensten, de website 

moet gebruikersvriendelijker en er moeten meer producten digitaal besteld kunnen worden. 

Een voorbeeld hiervan is een optimale service zoals al in meerdere gemeenten gebeurt: 

“Paspoort, Rijbewijs en andere producten digitaal bestellen en dan komt de gemeente het 

op het afgesproken tijdstip thuisbrengen”. 

Het CDA kiest voor instellen van een gebruikersvriendelijke “App” waarop inwoners 

eenvoudig een foto kunnen versturen met opmerkingen/klachten over straat of openbaar 

groen of andere meldingen. 

 

~~~ CDA IJsselstein, december 2017 ~~~ 

 

 

 


