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Inleiding
Het CDA kiest haar bakens en houdt koers. Dat is de titel die het verkiezingsprogramma van het
CDA Albrandswaard voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft meegekregen.
De titel geeft weer waar we als CDA altijd hard aan hebben gewerkt, en waar we ook in
de komende raadsperiode hard aan willen blijven werken. Het CDA als partij waar ook alle
Albrandswaarders van op aan kunnen. Een partij die haar bakens zorgvuldig kiest en daar met een
stabiele koers op af vaart. Het CDA als partij die ook in Albrandswaard koers wil blijven houden.
Dit programma is dan ook voor alle Albrandswaarders. Met concrete punten gericht op onze
kernen, onze wijken, het buitengebied. Voor het CDA is het belangrijk dat we zoveel mogelijk
samen doen: samen met mensen, samen met bedrijven, samen met de gemeente, samen met
verenigingen. Praktisch, toepasbaar en realistisch.
Het CDA is dé partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te vinden tussen
individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers,
verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor
elkaar. Die verbinding willen we als CDA Albrandswaard in dit programma zoeken.
In dit programma staan 5 kompassen centraal:
•

Het familiekompas: gezinnen, jeugd en jongeren, verenigingen, sport

•

Het groen en recreatiekompas: leefomgeving, recreatie, sport, het Buytenland,
duurzaamheid

•

Het woon/werkkompas: wonen, werken, ondernemen, regio

•

Het sociale kompas: zorg en welzijn

•

Het wijkkompas: wijken, veiligheid, voorzieningen

Het kloppende hart van dit programma wordt gevormd door het sociale kompas en het
woon/werkkompas. Veel Albrandswaarders maken zich zorgen over de toekomst van de zorg,
voorzieningen die wegvallen, en woonruimte. Het CDA neemt die zorgen serieus, en wil er
alles aan doen om die zorgen zoveel mogelijk weg te nemen. Voor het CDA spelen familie, de
leefbaarheid van onze gemeente en onderlinge verbinding daarin een belangrijke rol.
Met dit praktische programma zijn we gemotiveerd om van Albrandswaard een nog mooiere
gemeente te maken. Een gemeente waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden zich
thuis kunnen voelen. Een gemeente waarin mensen samen leven, met oog voor elkaar.
Overtuig uzelf en lees ons programma. En ga met ons erover in gesprek. En houd ons ook scherp
de komende jaren; want waar wij in geloven en wat wij beloven, willen we waar maken!

Familiekompas
Gezin
Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Die families vormen het
startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien.
De zorg in Nederland en dus ook in Albrandswaard zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en
aandacht van deze mantelzorgers. Wij hebben daar grote waardering voor en voelen het als een
plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken.
Jeugd
Met het grootste deel van al onze jongeren gaat het ontzettend goed: ze zijn gezond, doen naar
vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed. Maar met sommige
kinderen gaat het minder goed. Wij komen op voor deze kinderen. Daarom is het belangrijk dat
als ouders besluiten uit elkaar te gaan, zij bij de gemeente terecht kunnen voor hulp en advies om
een vechtscheiding te voorkomen. Wij bepleiten de mogelijkheid van opvoedondersteuning in
moeilijke en makkelijke tijden.
•

Wij willen tenminste één keer per jaar specifieke aandacht voor pleeggezinnen. Bijvoorbeeld
tijdens de jaarlijkse Week van de Pleegzorg. Initiatieven zoals zorgboerderijen worden door
het CDA dan ook van harte ondersteund.

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. Een goede
inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom
essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes en speelplaatsen kunnen daar een goede rol bij spelen.
•

De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder
beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken. Vrijetijdsbesteding / vakantiebesteding
voor kinderen (denk aan Portland Kidz) en de scouting zijn van groot belang en kunnen rekenen op onze steun.

•

Het CDA pleit voor verkeersveilige speel- en schoolroutes. Wij bepleiten strengere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten, schoollocaties en in de omgeving van
(sport)locaties zoals de scholencampus in Portland of de Julianastraat in Rhoon.

•

Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop.

Hulp
De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk
dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Kinderen moeten de kans krijgen
zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.
Wij bepleiten dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het
ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten.
•

Faciliteiten om armoede onder kinderen tegen te gaan, worden in een kindpakket samengevat zodat in een keer overzichtelijk is welke faciliteiten ten goede komen aan kinderen. Als
CDA vinden we het belangrijk dat deze voorziening beschikbaar blijft.

Samenleving
Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het belangrijk de kennis van kerkelijk
werkers over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. te betrekken. In kerken en andere
geloofsgemeenschappen leren jonge mensen belangrijke waarden als naastenliefde, tolerantie en
respect. Het CDA vindt dan ook dat de overheid geloofsgemeenschappen positief moet waarderen.
•

Het CDA wil kerken actief bij de ontwikkeling van het jongeren- en het sociaal beleid betrekken. Kerken signaleren vaak veel sociale problematiek. Samenwerking tussen de kerk en de
gemeente is daarom erg belangrijk. Als CDA zien we dat er meer aan de hand is.

•

Het CDA wil actief handen en voeten geven aan armoedebestrijding in onze gemeente. Alle
initiatieven daartoe verdienen steun. Het maatschappelijk warenhuis kan daartoe in Albrandswaard een belangrijke rol vervullen.

Verenigingen
Verenigingen zijn de ruggengraat van onze gemeente. Sportverenigingen, koren, muziekverenigingen, toneelverenigingen, vrijetijdsverenigingen: talloze vrijwilligers zetten zich in voor deze
verenigingen. Daarnaast bieden de verenigingen sociaal contact en ontspanning.
•

Het CDA wil sport, cultuur, onderwijs en de gemeente via combinatiefunctionarissen, verbinden. Hiervoor is cofinanciering vanuit het Rijk beschikbaar. Om de toegang tot cultuur voor
ieder kind mogelijk te maken, moet er in onze gemeente een jeugdcultuurfonds in het leven
worden geroepen.

•

Cultuur is voor het CDA waardevol. Verenigingen moeten kunnen rekenen op de gemeente,
zeker wanneer zij activiteiten voor de gemeenschap organiseren. Het CDA wil meer geld beschikbaar stellen voor cultuur.

•

Voor jongeren met minder bedeelde ouders wil het CDA lidmaatschap van verenigingen mogelijk maken. Voor sporten, muziek maken of andere vrijetijdsbesteding mag inkomen geen
obstakel zijn. Het CDA wil met steun ieder kind de mogelijkheid bieden om te doen wat zij
leuk vindt op een vereniging die zij zelf kiest.

•

Het CDA vindt het belangrijk dat haar (oudere) vrijwilligers waardering verdienen voor het
inzet van de samenleving.

Zorg voor jongeren
Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor het
kind en onnodige bureaucratie terug te dringen. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor ons onaanvaardbaar.
Zorg voor ouderen
De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed
voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met ouderenorganisaties zoals de KBO-PCOB en andere ouderenbonden om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de zorg van later. Hierover meer bij het sociale kompas.

Groen- en recreatiekompas
Buytenland van Rhoon
In het Rhoonse polderlandschap kunnen agrarische activiteiten en recreatie heel goed samengaan. Het CDA doet er alles aan om de boeren te steunen.
•

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het door de boeren gepresenteerde VNCplan. Het CDA wil een proactieve houding aannemen in het uitvoeren van dit plan, en er als
gemeente alles aan doen wat in onze macht ligt om de polder een invulling te geven waarin
boeren een gezond commercieel bedrijf kunnen runnen in combinatie met natuur en recreatie. We maken daarbij actief gebruik van onze contacten in Den Haag.

Recreatie
Albrandswaard is een prachtige gemeente, met veel historische gebouwen, natuur, mogelijkheden tot recreatie en ontspanning. Het CDA wil Albrandswaard als ‘Heerlijkheid’ verder op de
kaart zetten!
•

Onze monumenten zijn bijzonder. Niet alleen het Kasteel van Rhoon, maar ook tal van andere
historische gebouwen zijn er in onze gemeente te vinden. Het CDA wil deze gebouwen zo veel
mogelijk voor de gemeente behouden. Hiertoe rekenen we ook onze kerkgebouwen.

•

De combinatie van horeca, natuur en bebouwing maakt onze gemeente uniek. Zorgboerderij
De Buytenhof, midden in een polder vol prachtige agrarische natuur, op fietsafstand van Klein
Profijt en een aantal schitterende herenboerderijen. Die samenhang wil het CDA vastleggen
in een recreatieplan, waarin lokale ondernemers, boeren en andere belanghebbenden Albrandswaard op de kaart zetten met behulp van apps, routes en citymarketing. De gemeente
ondersteunt dit financieel.

Groen
•

Goed onderhouden groen is een visitekaartje van onze gemeente. Het CDA wil (meer) werk
maken van het groenonderhoud: groen moet je doen!

•

Het CDA waardeert de parken in onze kernen, en vindt het van groot belang dat ‘groene
longen’ in onze kernen aanwezig blijven. Het CDA wil deze groene zones voor de gemeente
behouden.

•

Mensen uit de wijk weten zelf het beste wat de behoeften zijn, zeker als het over de aankleding en het groen gaat. Het CDA wil gebruik maken van de eigen kracht van haar inwoners.
De gemeente moet ook taken uit handen durven geven. Het CDA steunt initiatieven vanuit de
mensen zelf.

•

Voor het CDA heeft publiek groen een belangrijke functie in het afvoeren van water. Het CDA
herkent dat daar op bepaalde plekken in onze kernen problemen mee zijn. Het CDA wil de
knelpunten in riolering en waterafvoer aanpakken.

Sport
Sport is een belangrijke prioriteit van de gemeente. Verenigingen moeten kunnen rekenen op
hoogwaardige sportfaciliteiten.
•

Het CDA wil in overleg met de sportverenigingen blijven werken aan de beste oplossingen
voor onze sporters in Albrandswaard. Het CDA pleit daarnaast voor een klankbordgroep
binnen de sport, waarin (bestuurs)leden van de verschillende verenigingen zitting hebben. Zij
dienen als belangrijke adviseur van de gemeente op het gebied van sport.

•

Het CDA erkent dat het zwembad een functie heeft binnen onze gemeente. Openhouden van
het zwembad mag niet ten koste gaan van andere gemeentelijke voorzieningen.

Duurzaamheid
Wij zijn voor groei die duurzaam en innovatief is. Het CDA streeft naar een balans tussen mens,
milieu en economie, zodat wij de wereld goed achterlaten voor onze kinderen. Wij willen daarom
toe naar een kringloopeconomie, waarin we grondstoffen hergebruiken in plaats van opmaken,
zoals we nu doen. Dat betekent dat wij voor duurzame energie zijn maar we zijn tegen de bouw
van windturbines.
•

Het CDA hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of
duurzaam ondernemen. Dit betekent dat de bedrijfsactiviteiten zich expliciet richten op het
bereiken van een duurzame samenleving, het gebalanceerd zorgdragen voor People, Planet
en Profit, om maatschappelijke verwachtingen te overtreffen.

•

Als CDA vinden we het belangrijk dat onze gemeente haar verantwoordelijkheid neemt in de
energietransitie. Dit willen we met duurzame initiatieven als zonnepanelen door middel van
cofinanciering mogelijk maken.

Het Sociale Kompas
De zorg is voor mensen een heel grote zorg, ook in Albrandswaard. Met veranderende voorzieningen, het langer thuis moeten blijven wonen, veranderende wetgeving en de onzekere toekomst
van bijvoorbeeld De Klepperwei. Het CDA neemt deze zorgen heel serieus. Toegankelijkheid van
zorg is voor het CDA een belangrijk uitgangspunt. Mensen die zorg nodig hebben moeten vertrouwen hebben in en nabijheid ervaren vanuit de gemeente: een gemeente die meedenkt! Voor het
CDA is zorg een van de belangrijkste bakens: een topprioriteit voor de komende raadsperiode.
Ouderen
•

Voor het CDA begint goede zorg bij het leveren van maatwerk en persoonlijke aandacht.

•

Gezien het groeiende aantal ouderen met een geestelijke beperking, wil het meer mogelijkheden zoeken om met deze situatie om te gaan. Speciale aandacht verdienen wat het CDA
betreft daarin mensen met dementie. Het CDA wil de gemeente dementievriendelijk inrichten, waarbij mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

•

Binnen Albrandswaard wil het CDA zich hard maken voor degelijke ondersteuning en training
aan professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Samenwerking moet daarin worden gestimuleerd.

•

Het CDA waardeert de ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente biedt voor mantelzorgers. Het CDA vindt dat ook in de toekomst mantelzorgers op die ondersteuning moeten kunnen blijven rekenen.

•

De noden van de doelgroep 75+ moeten naar mening van het CDA intensief worden onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van onze Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s). Daarnaast moet actieve informatievoorziening worden geboden voor mogelijkheden van zorg en
ondersteuning aan deze ouderen.

•

Mantelzorg wil het CDA actief faciliteren. Mantelzorgers verdienen wat het CDA betreft een
pluim: het werk wat zij doen is voor veel mensen onmisbaar. Het CDA begrijpt dat mantelzorg
intensief is en dat de bureaucratie waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen kan als
knellend ervaren worden. Het CDA wil daarom een respijtvoorziening opzetten ter ondersteuning van de mantelzorgers. Ook wil het CDA beleidsmatige procedures waarmee mantelzorgers te maken hebben zoveel mogelijk stroomlijnen en vereenvoudigen. Mantelzorg
moet worden aangemoedigd, niet worden ontmoedigd!

•

Voorkoming van vereenzaming van ouderen kan gebeuren door huisbezoek, ouderen met
elkaar in contact brengen of ouderen inzetten als vrijwilliger. Het CDA wil dit in actieve samenspraak met kerken, verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties vormgeven. Jongeren kunnen hierin met bv. een maatschappelijke stage, als ‘buddy’ of als ondersteuner met
allerhande klussen een belangrijke rol spelen: zorgen doen we samen!

•

Verzekeringsdiensten door gemeenten: collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.

Jongeren
De jongeren van Albrandswaard hebben de toekomst in handen en moeten daarom begeleid
worden zodra deze dreigen te ontsporen.
•

Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben is het belangrijk
dat dit in overleg goed gebeurt. Essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders
zo laag mogelijk wordt. Het CDA wil de samenwerking tussen basisscholen en de wijkteams
versterken. Juist om de drempel voor ouders te verlagen. Bijvoorbeeld door een periodiek
overleg met leerkrachten of een spreekuur van het wijkteam op school.

•

Het Voortijdig Schoolverlaten dient te worden voorkomen of anders het aanbieden van
begeleiding naar werk door middel van het aanvaarden van een werkervaringsplek. Het CDA
wil met Albrandswaardse ondernemers en bedrijven deze werkervaringsplekken binnen onze
gemeente creëren.

•

Jongeren dienen te worden begeleid naar een startkwalificatie op ten minste niveau 1

•

Het CDA wil jongeren ondersteunen naar zelfredzaamheid. Diploma’s en banen zijn daarvoor
belangrijke voorwaarden. De gemeente heeft een belangrijke rol in het contact met scholen
en het ondersteunen van jongeren die moeilijk aan een baan kunnen komen.

•

Eenzaamheid bestaat niet alleen onder ouderen. Ook jongeren hebben in Albrandswaard te
maken met eenzaamheid. Het CDA wil samen met verenigingen, ondernemers en de jongeren
zelf actie ondernemen. Het CDA wil jongeren weer in hun kracht zetten.

Jeugdhulp
•

Het CDA vindt het belangrijk dat onze Albrandswaardse jeugd kan rekenen op efficiënte zorg
en toereikende financiering. Geld bestemmen waarvoor het bedoeld is en gehoor geven aan
de Jeugdwet ten aanzien van het familiegroepsplan. Een plan dat ouders samen met familie,
vrienden en anderen uit hun omgeving kunnen maken om een vraag of probleem aan te pakken. In dat plan kunnen ouders aangeven hoe ze zelf de opvoed- en opgroeisituatie voor hun
kind(eren) willen verbeteren.

•

Het CDA ziet voor de gemeente een actieve, faciliterende rol naast het gezin bij het opmaken
van een familiegroepsplan

WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betekent voor het CDA verantwoorde uitgave
van beschikbare gelden. Geld dat voor de zorg is gereserveerd moet ook worden uitgegeven aan
de zorg en is niet bedoeld voor andere doeleinden.
•

Het CDA vindt dat de zorg blijvend effectief en efficiënt georganiseerd moet worden. Indien
mogelijk doen we dat in BAR-verband.

•

Het CDA hecht grote waarde aan borging van ondersteuning die nodig is voor cliënten met
een specifieke behoefte. Mensen met een specifieke behoefte moet zeker zijn van de ondersteuning die zij kunnen ontvangen, nu en in de toekomst.

•

Naar de mening van het CDA kan samenwerking tussen huisartsenvoorziening, wijkverpleegkundige en het sociaal domein de zorg en ondersteuning rondom de cliënt sterk verbeteren,
waardoor inwoners langer zelfstandig kunnen wonen. Het CDA vindt het belangrijk dat deze
samenwerking zo optimaal mogelijk verloopt. Het SWA speelt daarin een belangrijke rol.

•

Meer mensen zullen thuis of in een beschermde woonomgeving verblijven met ambulante
behandeling, begeleiding en ondersteuning. Het CDA wil daarvoor een sluitende GGZ-keten
organiseren.

•

Het CDA vindt het belangrijk dat stapeling van de eigen bijdrage binnen de WMO wordt voorkomen. Het CDA wil daarom de eigen bijdrage binnen de WMO verlagen. Zorg blijft daarmee
voor alle doelgroepen betaalbaar.

Zorg dichtbij
Het CDA wil zich inspannen voor zorg die zo dicht mogelijk bij de mensen staat en die bovendien
ook een ‘menselijke maat’ heeft.
•

In het verlengde van de WMO wil het CDA dat het “Langer zelfstandig thuis wonen” onderzocht wordt zodat daar op geanticipeerd kan worden. De ondersteuning dient zodanig ingericht te worden dat de burger langer thuis kan blijven wonen.

•

Regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid bij de burgers dienen te worden vergroot. Dit
hoeven mensen naar de mening van het CDA echter niet alleen te doen. Met behulp van mantelzorgers, Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) en door het stimuleren van ‘meedoen’ aan
de maatschappij kan dit verder worden bereikt. Ook verenigingen, ouderenbonden en kerken
spelen hierin wat het CDA betreft een belangrijke rol.

Sociaal dichtbij
•

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente(raad) zelf betere regie kan voeren op gemeenschappelijke regelingen. Ook hier kan samenwerking gezocht worden binnen BAR-verband.

•

Het Programma Sociaal Domein dient maatwerk te leveren en de gemeente moet aangesproken worden over de resultaten. Wat moet bereikt worden in 4 jaar en wat is er bereikt in 4
jaar. Het CDA wil burgers op die manier duidelijk kunnen maken waar zij op mogen en kunnen
rekenen.

•

In keukentafelgesprekken moeten burgers duidelijk kunnen maken wat hun problemen zijn,
en hoe de gemeente hen daarbij van dienst kan zijn. De wensen van de cliënt spelen daarin
een belangrijke rol. Het CDA vindt het belangrijk dat die wensen zoveel mogelijk gerespecteerd kunnen worden, en maatwerk geleverd kan worden. Daarom wil het CDA onafhankelijke
cliëntondersteuning mogelijk maken.

Huisvesting statushouders
Iedere gemeente heeft de plicht om statushouders te huisvesten. Als CDA willen we er zijn voor
onze naasten, en die plicht invullen op een manier die recht doet aan mensen.
•

Het CDA wil dat er wordt uitgegaan van het principe “Kansrijk wonen”. Dit betekent dat statushouders niet zomaar met velen op één huisadres worden geplaatst, maar doelgericht een
tijdelijke huisvesting worden aangeboden. Elke jongere wordt daarbij door een coach begeleid
bij praktische zaken, zoals ondersteuning bij de financiën, relaties en vrijheidsbesteding.

Aan het werk
•

Het CDA vindt het belangrijk dat de participatiewet zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd.
Uitgangspunt is dat elke burger van Albrandswaard recht heeft op een baan waardoor meedoen in de maatschappij een grotere betekenis krijgt, zoals financiële zelfstandigheid, sociale
contacten, een duidelijke dagstructuur en meer welbevinden.

•

Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het CDA vindt het
belangrijk dat ook zij naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving.

•

De gemeente wordt opgeroepen om een bijdrage te blijven leveren om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen.

Wonen & werk Kompas
Wonen
Het is heerlijk wonen in Albrandswaard. Met groene wijken, gemeentelijke en stadse voorzieningen in directe nabijheid en een groot buitengebied heeft Albrandswaard veel te bieden. Toch is de
Albrandswaardse woningmarkt niet voor iedereen bereikbaar. Zeker voor starters heeft Albrandswaard naar de mening van het CDA te weinig te bieden. Ook veel ouderen maken zich zorgen
over hun woonvoorzieningen. Wij willen ons daarom inzetten voor een bereikbare woningmarkt
voor iedereen.
•

De woonwensen van inwoners moeten centraal staan in het woonbeleid. Het CDA hecht
waarde aan kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame
woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn
voor verschillende levensfasen.

•

Het CDA ziet dat er in Albrandswaard een tekort is aan betaalbare huur en koopwoningen.
Daar waar woningbouw gerealiseerd wordt zet het CDA zich maximaal in voor starters, oftewel voor huur en koopwoningen in het lagere segment. Doorstroming binnen de woonmarkt is
daarnaast een belangrijk speerpunt.

•

Het CDA merkt dat veel ouderen zich binnen onze gemeente zorgen maken over hun woonvoorzieningen. Het CDA wil ouderen die langer thuis blijven wonen en op latere leeftijd ook
zorg nodig hebben beter faciliteren in het woonbeleid.

•

Voor het CDA is zorg dichtbij huis een belangrijke prioriteit voor alle drie de kernen. Voorzieningen zoals die nu door De Klepperwei worden geboden moeten behouden blijven.

•

Naar de mening van het CDA is de gemeente geen projectontwikkelaar. Het CDA vindt wel dat
de gemeente actief bij moet dragen aan het loskrijgen van de woningmarkt. De woningcorporaties moeten in staat gesteld worden om weer woningen te gaan bouwen. Waar mogelijk
stimuleert de gemeente publiek-private samenwerking.

Werken
Het CDA is trots op onze Albrandswaardse ondernemers. Albrandswaard heeft verhoudingsgewijs
veel ondernemers. Het CDA zet zich in op het faciliteren van bedrijvigheid die past bij de schaal
van onze dorpen.
•

Het CDA wil haar Albrandswaardse ondernemers maximaal steunen. Het CDA bepleit daarom
een actief opererend ondernemersloket.

•

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, vooral rondom de huisvesting.

•

Startende jonge ondernemers wisselen graag kennis uit, en delen voorzieningen. Dit om
kosten te drukken en contacten te onderhouden. Wij willen hen ondersteunen en ondernemers stimuleren om te groeien. Het CDA wil gebruik maken van leegstaande winkels,
bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en kleine ondernemers te huisvesten.
Naast het centrum van Rhoon, kan hiermee ook het centrum van Poortugaal aantrekkelijker
en levendiger worden gemaakt.

Bovenregionaal economisch beleid.
•

Veel van onze inwoners werken in de regio Rotterdam - den Haag. Het CDA zet zich in om de
bovenregionale belangen van onze inwoners te behartigen bijvoorbeeld door deel te nemen
aan de regionale overlegstructuren.

•

Digitale infrastructuur: Snel internet is een basisvoorziening voor een innovatieve economie.
In een deel van Albrandswaard, met name in het buitengebied, is de digitale infrastructuur en
bereikbaarheid nog niet aanwezig. Het CDA zet zich in voor snel internet voor iedereen: ook in
het buitengebied.

Wijkkompas
De directe leefomgeving van mensen wordt gevormd door hun wijk of hun straat. Vanuit de wijk
of straat wordt er door mensen gewerkt en door kinderen gespeeld. De wijk of straat draagt voor
een groot deel bij aan het woonplezier van Albrandswaarders.
Veiligheid
Onze wijken moeten schoon, heel en veilig zijn. Mensen moeten zich veilig voelen in hun straat
of wijk. Het CDA wil in Albrandswaard de fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk
optimaliseren.
•

Het CDA wil actieve inzet op het tegengaan van inbraken doormiddel van de inzet van politie
en buurtpreventie. Ook burgerinitiatieven zoals een wijk-app verdienen actieve ondersteuning.

•

Het CDA is van mening dat er voldoende verlichting in de wijk aanwezig moet zijn om zo een
groter gevoel van veiligheid te creëren.

•

Het CDA is geen voorstander van een wildgroei aan paaltjes en onoverzichtelijke verkeerssituaties. Bij het herinrichten van verkeerssituaties binnen onze kernen moet er een betere balans
worden gevonden tussen veiligheid en overzichtelijkheid

Voor iedereen
Het CDA wil dat onze wijk optimaal ingericht zijn voor alle leeftijden. Hierbij moet worden gekeken naar de kinderen, maar ook naar de ouderen. Het CDA wil ervoor zorgen dat alle (leeftijds)
groepen zich thuis en prettig voelen in de wijk.
•

Het CDA maakt zich hard voor veilige speelplaatsen voor kinderen. Er moeten voldoende
plaatsen zijn waar kinderen kunnen spelen. Dat betekent ook dat er voldoende en veilige,
goed onderhouden speeltoestellen in de wijken te vinden zijn.

•

Het verkeer in de wijken moet kindvriendelijk zijn. Het CDA wil dat de verkeersveiligheid zodanig is dat buitenspelen nooit gevaarlijk is. Dit kan door het instellen van meer langzaamverkeerzones.

•

Ouderen moeten zich vrij kunnen bewegen in de wijk, maar jonge gezinnen ook. Het CDA pleit
daarom voor voldoende op- en afrijdplaatsen aan de trottoirs waardoor mensen met rolstoel,
rollator en kinderwagens zich veilig door de wijk kunnen bewegen.

•

Het CDA is van mening dat er voldoende voorzieningen voor ouderen in de wijk aanwezig
zijn, zeker nu mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Ook voor jongeren en
gezinnen moeten wijken voldoende voorzieningen hebben. Kortom: onze wijken moeten
levensloopbestendig zijn. Als bepaalde voorzieningen niet in de wijk in te passen zijn, pleit het
CDA voor actief overleg met de mensen zelf om samen te zoeken naar een optimale oplossing. Goede zorg- en dienstverlening in de wijk levert daar een belangrijke bijdrage aan. Vervoer naar o.a. de winkels kan hier ook een onderdeel van zijn.

Samen-leven
De wijk is een sociaal geheel, waarin veel verschillende mensen wonen. Voor een wijkgevoel is
saamhorigheid belangrijk: mensen die elkaar (leren) kennen en meer naar elkaar omzien.
•

Het CDA wil daarom initiatieven ondersteunen die hiertoe bijdragen zoals Buurtfeesten, burgerinitiatieven en dergelijke.

•

CDA wil ervoor zorgen dat er voorlichting komt over hoe mensen elkaar kunnen helpen en op
welke voorzieningen mensen een beroep kunnen doen. Op deze manier wil het CDA daadwerkelijk een kompas bieden waarmee inwoners van de wijk alles kunnen vinden wat zij nodig
hebben aan informatie, hulp en advies.

