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Beste inwoner,        Oudewater, februari 2018 

 

Wat is Oudewater toch een fantastische gemeente! Wonen, werken, recreëren, een prachtig historisch 

centrum en schilderachtige kernen Hekendorp, Papekop en Snelrewaard. Een zelfstandige gemeente, 

daar mogen we best een beetje trots op zijn!  

En dat willen we natuurlijk graag zo houden, nu en in de toekomst. Niet alleen voor ons zelf, maar ook 

voor volgende generaties. Daarover hebben we de afgelopen maanden met heel veel inwoners en 

organisaties van gedachten gewisseld. Zo is dit programma ontstaan: omdat wij iedereen bij die 

toekomst willen betrekken! Samengevat in vijf thema’s, om Oudewater leefbaar te houden. 

Wat drijft ons als CDA in de politiek? Het zit eigenlijk al in onze naam besloten: bijdragen aan een 

eerlijk, betrouwbaar stadsbestuur, fatsoenlijk met elkaar omgaan. Oog hebben voor de kracht van wat 

mensen samen kunnen bereiken. Maar ook altijd opkomen voor mensen die het niet op eigen kracht 

redden.  

Het CDA wil ruimte geven aan mensen die hun eigen leven willen inrichten. Zonder de 

gemeenschapszin uit het oog te verliezen. Niet de overheid, maar wijzelf zijn immers de samenleving. Of 

je nu ondernemer bent, volkstuinder, sporter of woningzoekend. Samen zetten wij ons in voor elkaar en 

onze leefomgeving.  

Daarvoor willen wij ons de komende vier jaar opnieuw inzetten. Met open oog voor duurzaamheid, 

respect en betrouwbaarheid. Voor ons Oudewater. 

 

Judith de Vor 

Lijsttrekker CDA Oudewater 
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GOED WONEN 

 

Goed wonen: daar heeft iedereen recht op. Vooral jongeren die als 

starter de woningmarkt betreden. En mensen die het, om wat voor 

reden dan ook, niet breed hebben. Met een adequate starterslening 

kan de gemeente je zo nodig een duwtje in de rug geven. 

Goed wonen gaat over meer dan een fijn en betaalbaar huis. De 

omgeving is net zo belangrijk. Denk maar aan gezinnen met 

kinderen en mensen die slechter ter been zijn! 

Een leefbare woonomgeving dus, met beter onderhouden wegen, 

fiets- en voetpaden. Met meer en beter onderhouden 

groenvoorzieningen. Maar ook met voldoende en betaalbare 

voorzieningen voor sport en recreatie.  

Goed wonen heeft ook te maken met de beschikbaarheid van 

culturele voorzieningen: een volwaardige bibliotheek, een gezellig 

buurthuis, een podium voor kleinkunsten. Daarom moet actief 

worden geïnvesteerd in het Cultuurhuis en De Klepper!  

En, zeker niet in de laatste plaats: goed wonen is ook veilig wonen. 

Voldoende toezicht op straat en meer aandacht voor de 

leefbaarheid moet een grotere prioriteit krijgen. 

Daarom 

 

 moet er veel meer dan nu worden ingezet in de ontwikkeling 

van starterswoningen en sociale woningbouw. Met voorrang 

voor eigen inwoners! 

 kiest het CDA voor een combinatie van wonen en openbaar 

groen. Zo blijft Oudewater groen, en blijft ook ruimte voor 

evenementen beschikbaar. 

 moet er niet alleen in De Klepper worden geïnvesteerd 

maar ook in het Cultuurhuis. Dat is belangrijk voor de 

sociale samenhang in de wijk Noort Syde. Een eigen 

inloopfunctie dus, prima voor de levendigheid in de wijk! 

  kiest het CDA voor behoud van een volwaardige en 

eigentijdse bibliotheekvoorziening. Een basisvoorziening voor 

persoonlijke ontwikkeling, jeugd en onderwijs, participatie en 

zelfredzaamheid. 

 moet er veel meer worden geïnvesteerd in onderhoud van 

wegen, fiets- en voetpaden en openbaar groen, zowel in 

Oudewater als in de kernen Hekendorp, Papekop, 

Snelrewaard en Hoenkoop.
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GELUKKIG LEVEN 

 

Gelukkig leven is samen leven. Samen plezier maken, en ook samen 

de schouders er onder zetten. En natuurlijk ook samen zorgen 

voor elkaar! Met elkaar de toekomst tegemoet: zo blijft Oudewater 

óns Oudewater. 

Zolang je je zaakjes zelf kunt regelen is dat natuurlijk prima. Maar 

als alles even tegen zit moet je op de gemeente kunnen rekenen. 

Daarom moet iedereen de weg weten naar ons Stadsteam. En 

moeten er adequate voorzieningen zijn voor mensen met 

zorgkosten, chronisch zieken, en mensen met een beperking. Een 

ere-zaak voor het CDA! 

Ouder wordende mensen wonen langer thuis. Dat betekent iets 

voor de zorgplicht van de gemeente. En soms moet je geholpen 

worden om je huis daarop in te richten. Of om naar een andere, 

aan jouw omstandigheden aangepaste woning te verhuizen. 

Misschien heb je hulp nodig bij het vinden van een baan, of wordt 

het huishouden je te veel. Je kunt je eenzaam voelen, of je weet je 

geen raad met je schulden… 

Zoals gezegd: dan moet je kunnen rekenen op de gemeente. En 

daarin kan nog veel verbeterd worden. Daar gaan we voor, met z’n 

allen! Want hoe dan ook: je telt mee!  

Daarom 

 

 stelt het CDA alles in het werk om de locatie 

Schuylenburcht zo snel mogelijk te ontwikkelen tot een 

eigentijdse woonomgeving, specifiek ingericht ten behoeve 

van ouderen met een zorgvraag of voor mensen met een 

beperking. 

  wil het CDA dat mantelzorgers meer dan tot nu toe 

worden betrokken bij de ‘keukentafelgesprekken’… 

 …en moeten mantelzorgers in de gelegenheid worden 

gesteld om eens even tot rust te komen als dat voor hun 

inzet noodzakelijk is. 

 moet er in de loop van de nieuwe raadsperiode een 

(regelvrij) stimuleringsfonds van € 10.000,00 worden 

gerealiseerd. Zo ondersteunen we inwoners van Oudewater 

die particuliere initiatieven ontwikkelen die direct bijdragen 

aan de leefbaarheid van Oudewater en haar kerngemeenten. 

 zet het CDA zich in voor de instelling van een 

vertrouwenspersoon in de functie van sociaal ombudsman/-

vrouw in Oudewater. 
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SUCCESVOL ONDERNEMEN 

 

Wat mogen we blij zijn met onze ondernemers in Oudewater! Het 

zijn er gelukkig veel, en ze zijn er in alle soorten en maten. Industrie 

op Tappersheul, winkeliers in de binnenstad, agrariërs in ons 

buitengebied: allemaal werken ze mee aan de welvaart en de 

aantrekkelijkheid van Oudewater. Dat geeft houvast aan de 

economie van onze gemeente. En dat zorgt er ook voor dat we 

aantrekkelijk werk hebben, dicht in de buurt.  

Samen met ondernemers wil het CDA ook verder nadenken over 

een betere inrichting van onze gemeente op het gebied van 

duurzaamheid. Bouwen aan onze toekomst gaat immers hand in 

hand met extra aandacht voor ons milieu. 

Een goed ondernemersklimaat is dus van groot belang voor 

Oudewater. Het ligt daarom voor de hand dat aandacht voor al die 

bedrijvigheid één van de vijf pijlers is van het CDA-beleid. 

Vanzelfsprekend moeten Oudewaterse ondernemers voorrang 

hebben bij inkoop- en aanbesteding door de gemeente. En moet 

Tappersheul snel worden uitgebreid.  

 

Er moeten meer en betere parkeervoorzieningen komen in en rond 

de binnenstad. En overbodige regels die het ondernemen 

belemmeren? Weg ermee natuurlijk! 

Daarom 
 

 moet er bij de (noodzakelijke) uitbreiding van Tappersheul 

extra aandacht worden besteed aan kleine en startende 

ondernemers, bijvoorbeeld via de ontwikkeling van een 

bedrijfsverzamelgebouw. 

 moeten de parkeervoorzieningen ten behoeve van een 

aantrekkelijke binnenstad worden verbeterd en uitgebreid, 

liefst aan de buitenrand van Oudewater. 

 gaan de ‘paaltjes’ in de binnenstad in herfst en winter naar de 

gemeentelijke opslagplaats. 

 worden belemmeringen voor de eigen bedrijfsvoering van 

agrarische ondernemers in kaart gebracht en zoveel mogelijk 

weggenomen. 

 moet de gemeente meer (financiële) ruimte geven aan lokale 

initiatieven en ondernemers die bijdragen aan verbeteringen 

op het gebied van duurzaamheid. 
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EERLIJK DELEN 

 

We leven jammer genoeg in een tijdperk van ‘ieder voor zich’. Daar 

neemt het CDA geen genoegen mee! Bij eerlijk delen gaat het 

immers vooral om de manier waarop we met elkaar omgaan. 

Iedereen moet mee kunnen doen in Oudewater, jong en oud. Daar 

is Oudewater gelukkig vanouds goed op ingericht. Alle aanleiding 

om daar ook komende generaties van meet af aan bij te betrekken! 

Talloze vrijwilligers zijn dagelijks met van alles in de weer. Van 

Vrijwillige Hulpdienst tot Mantelzorg. Het verenigingsleven in 

Oudewater is in alle haarvaten van onze gemeente zichtbaar en 

voelbaar. Van FC Oudewater tot Artozona. En sorry: met deze 

voorbeelden doen we vele anderen tekort! Kijk maar eens naar het 

tegeltableau in de Hema! 

Zonder al die vrijwilligers kunnen we niet sporten, blijven kerken 

dicht en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. 

Ons ideaal is om iedereen mee te laten doen in Oudewater. 

Meebeslissen over de inrichting van Oudewater. Maar bovenal 

omzien naar elkaar: zo delen we eerlijk wat we in meer dan 750 

jaar met elkaar hebben opgebouwd!  

 

Daarom 

 

  moet er meer aandacht zijn voor kinderen die opgroeien in 

armoede. Het CDA wil een specifieke financiële voorziening 

voor die kinderen in de gemeentelijke begroting opnemen. 

 wordt in samenwerking tussen gemeente en ondernemers 

een persoons-gebonden ‘Vrijwilligerspas’ ontwikkeld voor 

alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de lokale 

omgeving. Ook geschikt voor onze mantelzorgers trouwens! 

(zie bijvoorbeeld: www.samenindekrimpenerwaardpas.nl). 

 worden de scholen uitgenodigd om initiatief te ondernemen 

voor de oprichting van een jongeren-gemeenteraad. En 

wordt jaarlijks onze jongeren-burgemeester gekozen. 

Vanzelfsprekend volledig door de gemeente gefaciliteerd! 

 stimuleert het CDA, als een project in samenwerking met 

maatschappelijke organisaties en de gemeente, de 

totstandkoming van een database met vrijwilligers die 

gerichte ondersteuning willen bieden aan nieuwkomers. 

 voorziet de gemeente in een vaste ruimte in De IJsselbode 

waarin verenigingen en vrijwilligers wekelijks hun eigen 

verhaal kunnen vertellen. 
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SAMEN GENIETEN 

 

Samen genieten: de optelsom van alle pijlers in ons programma. En 

er valt heel veel te genieten in Oudewater. Vraag maar eens aan al 

die duizenden toeristen! 

Oudewater heeft een prachtige culturele geschiedenis. Mede dankzij 

onze eigen Geschiedkundige Vereniging  kunnen we daar allemaal 

over meepraten. De Heksenwaag, het Touwmuseum, het 

Stadsmuseum: kom maar op! Loop je vanzelf ook langs die prachtige 

panden in de binnenstad! En vergeet daarbij natuurlijk ons prachtige 

buitengebied niet met al zijn nieuwe, eigentijdse initiatieven om 

bezoekers aan zich te binden. 

Maar er is meer om zuinig op te zijn! Zo voorziet het 

volkstuinencomplex langs de Lijnbaan in een levensbehoefte voor 

meer dan 400 gebruikers. Een schoolvoorbeeld van welzijn, 

gezondheid en  saamhorigheid: daar gaat geen meter van verloren! 

Samen genieten doe je niet alleen op een terrasje op de Markt. Of 

in de nieuwe speeltuin van Hekendorp. Maar ook bij de vele 

sportverenigingen die Oudewater rijk is. Nu eindelijk eens 

daadwerkelijk aan de slag met de bouw van een nieuw zwembad, en 

dan kunnen we ook op dat gebied weer jaren vooruit. Aan het 

CDA heeft het niet gelegen… 

Daarom 

 

 maakt het CDA zich (opnieuw) sterk voor de bouw van een 

nieuw, multifunctioneel zwembad. Op de beste locatie 

waarover wij beschikken: Statenland natuurlijk! Met 

bouwkundige voorzieningen die, zodra dat betaalbaar is, op 

termijn een overkapping mogelijk maken. 

 moet de huidige museale inrichting op de zolder van ons 

stadhuis worden uitgebreid tot het hele stadhuis, en in 

samenhang met de andere musea verder worden 

ontwikkeld. 

 moet er een ‘sportpas’ worden ontwikkeld voor kinderen 

op de basisscholen waarmee ieder kind in Oudewater met 

korting kan deelnemen aan de bestaande sportfaciliteiten. 

 roepen wij de gemeente op om alles in het werk te stellen 

om het aantal fiets- en wandelroutes in ons prachtige 

buitengebied verder uit te breiden. 

 wil het CDA particuliere initiatieven ondersteunen om de 

huidige evenementen zoals het Heksenfestijn, Pracht aan de 

Gracht en Havendagen uit te breiden met de ontwikkeling 

van een Kunstfestival, passend in de ambiance van de 

binnenstad. 

Samen genieten: dat is toch eigenlijk het beste voornemen dat je in de  

politiek kan uitspreken? Nou dan.. kies dan maar voor het CDA! 
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Contact ons: 

www.cdaoudewater.nl 

https://www.instagram.com/cdaoudewater/
https://www.facebook.com/cdaoudewater/
mailto:cda-oudewater@hotmail.com
https://twitter.com/cda_oudewater

