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VOORWOORD 

We zijn blij dat we u het verkiezingsprogramma van het CDA in de 
gemeente Wijk bij Duurstede kunnen presenteren. Een compact 
programma, dat doen we bewust. 

Het CDA wil een overheid die er is voor de samenleving. Voor burgers, 
ondernemers, verenigingen en instellingen. Die helpt, ondersteunt en 
faciliteert. Bij zo’n overheid en bij een politieke partij, past bescheidenheid. 
Daarnaast zijn we ambitieus, realistisch en durven we ook zeker te dromen. 
Daar past een beknopt, helder en concreet verkiezingsprogramma bij. 
 
Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek zijn we samen, we zullen 
maximaal gebruik maken van de kennis en energie die aanwezig is zodat 
we een plek zijn waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren 
is. 
 
Wim van der Spek, voorzitter  
 
 



 
 

      

 

 

4 CDA COTHEN, LANGBROEK EN WIJK BIJ DUURSTEDE VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

EERLIJK, VERBINDEND EN HOUDBAAR 

 
 
               

 

We willen elke mogelijkheid om snel meer betaalbare woningen te 
realiseren benutten. Hoe hard we ook roepen over grote 
woningbouwprojecten in, bijvoorbeeld, de Geer III, de eerste bewoners 
zullen er de komende raadsperiode niet naar toe kunnen. Tegelijkertijd is er 
nu een urgent probleem. Daarom wil het CDA creatief zijn en meer 
mogelijk maken. Denk aan wonen boven scholen/winkels/bedrijven, 
jongerenhuisvesting in zorginstellingen, het neerzetten van tiny houses, 
ombouwen kantoren naar woonruimte, alternatieve woonvormen, 
woningsplitsing, woningen in vrijkomende agrarische bebouwing etc. 
Hiermee creëren we ruimte voor onze eigen jeugd, voor ouderen en andere 
lokale woningzoekenden. Voor scholen en werk buiten onze gemeente, 
heeft het CDA als doelstelling om veilige en snelle fietsverbindingen te 
realiseren, in samenwerking met de buurgemeenten. 

Concreet:  

1. 50 verplaatsbare tiny houses door middel van coöperatieve 
financiering.  

2. 50 Bestaande woningen splitsen. 
3. Maximaal gebruik maken voor toewijzen woningen aan eigen 

burgers. 
4. Omleggen van de Romeinenbaan, voorsorteren op 1.000 woningen 

de Geer III.  
5. Minimaal 1 op de 3 woningen zijn voor starters, zowel koop- als 

huurwoningen. 
6. Minimaal 1 op de 3 woningen zijn voor senioren. 
7. (Pré-)mantelzorgwoningen toestaan. 
8. Veilige fietsverbinding naar Maarsbergen. 
9. Veilige en snelle fietsverbinding naar Houten. 

 

1. WONEN EN LEVEN 
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Om onze gemeente leefbaar te houden zetten wij in op het stimuleren van 
de lokale werkgelegenheid, door innovatieve bedrijven aan te trekken en 
meer bedrijvigheid in het buitengebied mogelijk te maken. Ook willen we 
initiatieven met lokaal rendement steunen. Opbrengsten van grote 
projecten moeten het overgrote deel terugvloeien naar de lokale 
samenleving. Zo creëren dit soort projecten een stevige maatschappelijke 
return en wordt draagvlak gegenereerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Concreet: 

1. Tot de top 3 meest ondernemersvriendelijke gemeente van de 
provincie behoren. 

2. Verplicht lokaal aanbesteden door de gemeente. 
3. Groeimogelijkheden voor duurzame agrarische ondernemers. 
4. Bedrijfswoningen voor medewerkers van lokale bedrijven. 

 

 

 

2. ONDERNEMEN EN WERKEN 

‘’ 

‘’ 

Verplicht lokaal 
aanbesteden door 

de gemeente 
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Naast wonen en werken is goed leven een belangrijk speerpunt. Dat lukt 
door het aantal maatschappelijke voorzieningen op peil te houden en een 
stapje extra te zetten waar nodig. De stichting Binding doet hiervoor in 
onze gemeente zeer belangrijk werk.  

Eenzaamheid is een ernstig probleem, ook in onze gemeente. Maar er is 
ook sprake van schuldenproblematiek. Iets wat door de Coronacrisis nog 
eens versterkt is. Beide problemen willen we aanpakken door het 
ondersteunen van lokale initiatieven en het organiseren van voorlichting.  

Jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook door de 
Coronacrisis is de problematiek groter geworden, terwijl de middelen 
beperkt zijn. Het CDA zet stevig in op dit dossier. Door het inzetten van 
ambtelijke capaciteit op het aantrekken van cofinancieringen en het 
benutten van fondsen en ondersteuning wordt de hulp aan jongeren 
maximaal ingezet. 

Om het welzijn van onze inwoners te verhogen willen we een Wijkfonds 
instellen voor mensen die een initiatief hebben om de leefbaarheid en de 
samenhang in hun stad, dorp, wijk of in het buitengebied te versterken. 

Concreet: 

1. Versnellen, aanjagen, bijdragen en verbinden bij sociaal culturele 
initiatieven. 

2. Meer aandacht voor het voorkomen en oplossen van 
schuldenproblematiek. Samen met Schuldhulpmaatje, Hand op de 
Knip en de kerken.  

3. Inzetten op het terugdringen van eenzaamheid.  
4. Ambtelijke uren beschikbaar maken voor het binnenhalen van 

fondsen ten behoeve van jeugdzorg. 
5. Het oprichten van een Wijkfonds met minimaal € 150.000,-. 

3. WELZIJN EN ZORG 
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Om de opwarming van de aarde tegen te gaan willen we ook in onze 
gemeente doen wat we kunnen. Naast de taakstelling van de provincie en 
het rijk, wil het CDA lokaal versnellen. Hierbij hebben we wel de voorwaarde 
dat er draagvlak én mede-eigenaarschap van inwoners moet zijn.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concreet: 

1. De landelijke doelen van 2050 zijn in 2040 gerealiseerd. 
2. Minimaal 75% lokaal eigenaarschap bij nieuwe initiatieven voor 

duurzame energieopwekking. 
3. In 2026 800 bomen meer in onze gemeente dan in 2021. 
4. Campagne en advies voor het stimuleren van plaatsing van 

zonnepanelen op daken van huizen, bedrijven en agrarische 
gebouwen. 

5. Bij nieuwbouw wordt op de daken het maximaal aantal plaatsbare 
zonnepanelen verplicht. 

 

 

‘’ 

‘’ 

De landelijke 
doelen van 2050 

zijn in 2040 
gerealiseerd. 

4. DUURZAAMHEID 



 
 

      

 

 

8 CDA COTHEN, LANGBROEK EN WIJK BIJ DUURSTEDE VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

EERLIJK, VERBINDEND EN HOUDBAAR 

 

 

 

Ondermijning door criminelen is ook in onze gemeente actueel. Deze 
ondermijning is een bedreiging van een veilige samenleving. Het CDA wil 
vol inzetten op het terugdringen en voorkomen hiervan. Daarbij willen we 
ook maximaal gebruik maken van inwoners en bedrijven in onze 
gemeente. Zij zijn mede de oren en ogen van politie en gemeente. Verder 
vinden wij het onacceptabel als de mensen die onze veiligheid garanderen 
worden bedreigd of beledigd. Wij staan achter onze hulpverleners. 

Concreet: 

1. Jaarlijkse fysieke controle op illegale activiteiten in (leegstaande) 
panden. 

2. Whatsapp-groepen in alle wijken en Project Waaks reactiveren. 
3. Lik op stukbeleid bij het hinderen of aanvallen van hulpverleners. 

Handen af van onze politie, brandweer en 
ambulancemedewerkers. 

4. Verdubbelen van de huidige handhavingscapaciteit, uitsluitend 
gericht op de inzet op sociale veiligheid en ondermijning. 

5. VEILIGHEID 
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De gemeente is er voor de samenleving en niet andersom. Toch worden we 
als CDA regelmatig benaderd door burgers, ondernemers en verenigingen 
die vastlopen in de gemeentelijke organisatie. Daarom wil het CDA een 
gemeentelijk apparaat dat zich maximaal dienstbaar opstelt. Een overheid 
die denkt in mogelijkheden. Burgers, organisaties en ondernemers die de 
overheid nodig hebben worden geholpen en zo veel mogelijk ontzorgt.  
 
Concreet: 

1. Als iemand zich meldt bij de gemeente, dan is zijn of haar 
aanspreekpunt verantwoordelijk voor de communicatie. Zowel 
binnen het gemeentehuis als naar de burger of ondernemer. Het is 
niet aan de vrager om zich door de organisatiestructuur te moeten 
worstelen. 

2. Voor een betrokken gemeentelijk bestuur met kennis van de 
lokale samenleving, is het belangrijk dat het merendeel van de 
ambtenaren ook in de gemeente woont. Het CDA wil inzetten op 
het vergroten van het percentage ambtenaren dat binnen de 
gemeente woont. Dat kan zowel door huidige medewerkers te 
stimuleren om te verhuizen, als door het sterk laten meewegen bij 
het aantrekken van nieuwe collega’s. 

3. Bij niet commerciële evenementen en initiatieven neemt de 
gemeente de organisaties die zich melden bij de hand. Samen 
wordt er gezorgd dat de noodzakelijke stappen worden gezet. 
Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. 

6. GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 
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Op alle punten uit dit programma en op onze uitgangspunten ‘eerlijk, 
verbindend en houdbaar’, zijn wij ook de komende raadsperiode 
aanspreekbaar. Gewoon op straat, bij de sportclub, via de telefoon of de 
mail.  

Wij willen er zijn voor alle burgers in onze gemeente. We zetten ons 
maximaal in op ombudspolitiek.  

TOT SLOT 
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We hebben als lokaal CDA de landelijke uitgangspunten naar herkenbare 
en eigentijdse kernwaarden vertaald. Eerlijk, Verbindend en Houdbaar. 
Daar mag u ons op aanspreken. We doen geen onrealistische beloftes, 
maar spreken meetbare doelen uit. Iedereen mag ons bij onze keuzes op 
deze 3 waarden beoordelen.  
 
Eerlijk 
Een eerlijke verdeling van lusten en lasten vindt het CDA cruciaal. 
Solidariteit tussen generaties en tussen arm en rijk. Het CDA staat pal voor 
de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van burgers 
en voor het behoud van vrijheid voor iedereen. 
 
Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen 
zekerheid. Daarbij beschermd en zorgt de overheid voor mensen die 
kwetsbaar en afhankelijk zijn. Het CDA staat daarmee voor een overheid die 
er voor al haar inwoners is. Plannen, standpunten en beslissingen worden 
open en eerlijk gecommuniceerd. 

Verbindend 
Het CDA gelooft in een samenleving die samenwerkt waarbij de overheid 
ingezet wordt als ondersteuner en verbinder. Zodat initiatieven snel en 
zonder onnodig oponthoud gerealiseerd kunnen worden. Het CDA weet 
dat mensen en bedrijven heel goed in staat zijn om bewust en op de juiste 
wijze zaken te regelen. Een wederzijds vertrouwen speelt hierin een 
belangrijke rol.  

Polarisatie draagt niet bij aan een doelgerichte overheid. Het CDA is 
daarom ook binnen de gemeenteraad verbindend om gezamenlijk tot 
werkbare oplossingen te komen. De keuzes die we maken, maken we 
immers voor onze lokale samenleving. Ze moeten dus ook aan die 
gemeenschap ten goede komen, zeker als de impact groot is. 

ONZE UITGANGSPUNTEN 
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Houdbaar 
Standpunten en beslissingen zijn bij het CDA concreet en realistisch. In 
ieder geval nooit een loze belofte, duidelijkheid gaat immers voor 
populariteit. 
 
Voor de huidige en toekomstige generaties neemt het CDA 
verantwoordelijkheid én de zorg voor natuur, klimaat en cultuur. Om een 
betere samenleving te creëren maken we gebruik van de kennis van 
inwoners, van creativiteit en innovatie. 
 
Daarnaast is een deugdelijk financieel huishoudboekje een belangrijke 
randvoorwaarde. De rekening bij de samenleving of bij toekomstige 
generaties leggen is niet houdbaar en ook niet eerlijk. Een appeltje voor de 
dorst maakt het opvangen van tegenslagen mogelijk. Een gezonde 
gemeentelijke begroting moet dit garanderen.  
 
Bij alles streven we naar een zo breed mogelijk draagvlak, want niet alles 
wat nodig is, is ook altijd prettig. Maar draagvlak en onderling begrip zorgt 
voor houdbaarheid op de lange termijn. 
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De afgelopen 4 jaar zaten wij in de oppositie. Toch hebben we een aantal 
belangrijke thema’s op de gemeentelijke kaart weten te zetten. Soms met 
andere partijen, soms alleen. 

Tiny House 
Een van de grootste problemen in onze gemeente is het gebrek aan 
woningen voor onze woningzoekenden. Jongeren kunnen de woningmarkt 
niet op, senioren kunnen niet doorstromen. Het CDA heeft het initiatief 
genomen voor mini-symposium om snel tot meer betaalbare woningen 
komen. Hierbij willen we maximaal gebruik maken van lokale kennis en 
energie. Door creatief te denken zijn er snelle oplossingen mogelijk.  

Helaas heeft het college erg weinig gedaan om de aangedragen 
mogelijkheden in de praktijk te brengen. Gelukkig zijn er toch enkele 
particulieren die Tiny Houses hebben geplaats en bestaande woningen en 
kantoorpanden hebben omgebouwd tot appartementen. Er had, wat het 
CDA betreft, nog veel meer mogen gebeuren. Daarom hebben wij 
regelmatig het college achter de broek gezeten om meer te doen. De 
woningnood is te hoog om te dralen. 

Bosscherwaarden 
De plannen rond slibstort in de Bosscherwaarden zijn ons een doorn in het 
oog. Daarom ondersteunen we omwonenden in hun strijd tegen deze 
plannen. Nieuw landelijk beleid met betrekking tot natuurbeheer, 
landschapsgrond en stikstof biedt kansen voor het ontwikkelen van 
plannen om zonder slibstort daar toch mooie recreatievoorzieningen en 
extra natuur te realiseren. 

TERUGBLIK 
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Museum 
Wij waren als enige partij tegen een museum in het oude stadhuis op de 
Markt. Natuurlijk niet omdat we tegen het zichtbaar maken van onze rijke 
historie zijn. De prijs is gewoon te hoog en er zijn alternatieven. Helaas lijkt 
het college alleen de oplossing van het oude stadhuis serieus te nemen, 
zonder alternatieven te onderzoeken. We volgen het college dan ook al 
enkele jaren erg kritisch. Samen met andere politieke partijen stelden we 
hier regelmatig vragen over en houden we de druk op dit project.  

Zonnepanelen 
De coalitie nam in de berekening van de benodigde ruimte voor 
zonnepanelen, de bestaande panelen, op daken en schuren, niet mee. We 
waren tegen de aanleg van 60 hectare zonnepanelen op vruchtbare 
landbouwgrond, omdat wij konden aantonen dat 45 hectare voor nu 
voldoende is. Helaas kregen onze moties geen meerderheid.  

Het CDA heeft de inwoners van Cothen ondersteund bij hun verzet tegen 
een zonnepark langs de Groenwoudseweg bij de ingang van het dorp. 
Dankzij de druk uit de bevolking en de steun in de gemeenteraad, is het 
initiatief teruggetrokken. Er is een andere locatie gevonden die minder 
impact heeft op het dorp. 

Ombudspolitiek 
Voor het CDA in de gemeente Wijk bij Duurstede is ombudspolitiek heel 
belangrijk. De overheid is er voor haar burgers. En niet andersom. Het CDA 
heeft de afgelopen 4 jaar voor en achter de schermen burgers geholpen als 
zij er niet uitkwamen met de gemeente. Zoals bij het zonnepark Cothen, de 
Bosscherwaarden en andere grotere en kleinere projecten. De overheid kan 
niet alles oplossen. De markt ook niet. We zullen er samen uit moeten 
komen. 


