
Voor een duurzame en sterke samenleving 

Ambacht: Actief, Groen, Betrokken. Doet u mee? 
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Voorwoord 

De afgelopen jaren hebben we ons keihard ingezet om Hendrik-Ido-Ambacht een nog 

mooier en fijner dorp te maken om in te wonen, werken en recreëren. Ondanks 

Corona hebben we bijna al onze ambities uit ons vorige verkiezingsprogramma 2018-

2021 waar kunnen maken. Ze zijn gerealiseerd of staan op het punt om uitgevoerd te 

worden. Maar klaar zijn we nog lang niet, onze ambities zijn hoog en ontwikkelingen 

gaan door.  

Met oog voor mens, groen en kwaliteit zet het CDA zich ook de komende jaren in om 

deze projecten te realiseren.  

Minstens zo belangrijk: we willen Ambacht nog veiliger maken, bijdragen aan het 

behoud van het rijke verenigingsleven, passend wonen mogelijk maken in het eigen 

dorp van jong tot oud, en zorg dichtbij organiseren zodat deze betaalbaar en voor 

iedereen bereikbaar blijft. Dit doen we door nog meer inzet op preventie en vroege 

signalering zodat kleine problemen niet groter worden en professionals alleen 

worden ingezet waar dat echt nodig is. Dit vraagt nauwe samenwerking tussen alle 

(zorg)organisaties, verzekeraars en gemeente met voorop degene waar het om gaat: 

de hulpvrager. Naast deze grote uitdagingen staan uiteraard duurzaamheid en een 

energietransitie zonder grote kosten voor inwoners hoog op de agenda. Genoeg te 

doen. 

Dit alles kunnen we alleen samen met u als inwoners. We blijven dan ook graag met u 

in gesprek, horen wat er speelt, wat nodig is en waar wensen liggen. En waar 

eenieder zelf zijn of haar bijdrage aan onze mooie gemeenschap wil en kan leveren: 

als vrijwilliger, goede buur, mantelzorger of ondernemer met hart voor de 

samenleving. Met de Bijbel als inspiratiebron hopen we ook komende periode samen 

met u door te gaan, enthousiast en met een energiek team.  

Samen voor een duurzame en sterke samenleving. Veel leesplezier! 

Robert Calkhoven 

Voorzitter CDA Hendrik-Ido-Ambacht 

Gerealiseerd in de periode 2018-2021  

• Nieuwe scholen 

• Nieuw zwembad 

• Preventieplan: Huizen van de Wijk, 

Parentshouses, Buurtgezinnen, Ambachtse 

Maatjes 

• Jeugdspeelpark 

• Speelpark Schildmanstraat  

• Aanpak verkeersknelpunten 

• Nieuw skatepark en fitnesspark 

• Ambacht Actief App 

• Inzet op armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening 

• Bereikbare jeugdhulp en ouderenzorg 

• Onderlinge verbinding ook in Coronatijd 



 

 

 

 Speerpunten 

 

 

 

 

1. Duurzame samenleving: Klimaat en energie 

• Energietransitie mét inwoners, zonder hoge kosten voor 

inwoners 

• Aanpak afvalscheiding: goed scheiden belonen 

• Hendrik-Ido-Ambacht als circulaire gemeente in 2030 

• Beter waterbeheer: groene tuinen en wateropvang 

• Ecologisch groenbeheer 

 

2. Sterke samenleving: Sport en bewegen 

• Motiverend sportbeleid mét alle betrokkenen 

• Voldoende ruimte voor binnen- en buitensport 

• Gescheiden fietspaden, vlakke trottoirs 

• Uitdagende groene wandelroutes, ook voor minder validen 

• Deskundigheidsbevordering (verenigings-)vrijwilligers 

 

3. Sterke samenleving: Wonen en onderwijs 

• Meer (huur)woningen die betaalbaar zijn voor jongeren én 

senioren door actief toewijzingsbeleid van sociale 

(koop)woningen aan Ambachtse jongeren en 

levensloopbestendig bouwen  

• Duurzaam bouwen met veel groen: bouwen op de goede 

plek (Noordoevers) 

• Bouw eigentijdse scholen 

• Stijging OZB maximaal gelijk aan inflatie 

• Versterken authentiek karakter Ambacht 

 

4. Duurzame samenleving: Eerlijke economie 

• Lokaal kopen stimuleren 

• Blijvend gratis parkeren bij winkelcentra met laadpalen 

voor elektrische auto’s en fietsen  

• Wegnemen drempels voor evenementen in samenwerking 

met lokale ondernemers 

• Aantrekken nieuwe bedrijven op bestaande 

bedrijfsgronden in samenwerking met de regio 

• Economische ontwikkeling met duurzame inzet van 

mensen en grondstoffen  

 

5. Sterke samenleving: Omzien naar elkaar 

• Zorg: zinnig, bereikbaar en betaalbaar, ook voor de jeugd 

• Ruimte voor nieuwe vormen van zorg en wonen 

• Inzet op preventie, voorkomen van (zwaardere) zorgvraag 

• Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers 

• Meer levendigheid en gezelligheid: Waterbusplein, 

Cascade, Centrum 

 

6. Sterke samenleving: Betrouwbare en beschermende overheid 

• Gemeente is dienstbaar aan de samenleving 

• Rechtvaardig handelen en bestrijden van onrecht 

• Duidelijk, transparant en slagvaardig 

• Informatie in begrijpelijke taal 

• Meedenken, - praten en -beslissen voor inwoners en 

ondernemers 



 

 

1. Duurzame samenleving: Klimaat en energie  

De klimaatopgave is voor het CDA een belangrijk thema voor de verkiezingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de aarde nu leefbaar houden en beter 

doorgeven aan onze kinderen? Het komt overal in het programma naar voren; een circulaire samenleving is het ultieme doel. Wij zien de rol van de overheid om 

duurzaamheid te stimuleren en het goede voorbeeld te geven! 

Natuur: Duurzaam gebruik van de aarde vraagt om zorgvuldige omgang met de natuur. We zijn groot voorstander van ecologisch groenbeheer, groenstroken voor 

insecten en ruimte voor biodiversiteit. Met scholen leggen we mini-bossen aan en het eerste circulaire bedrijventerrein is een feit.  

Grondstoffen: Duurzaam gebruik van de aarde vraagt om zorgvuldige omgang met grondstoffen. Als CDA streven we naar een circulaire gemeente waarin we 

(voedsel)verspilling tegengegaan. Een ander speerpunt is minder gebruik van fossiele brandstoffen. Elektrisch rijden willen we faciliteren door het plaatsen van 

meer laadpalen. We zijn voorstander van een zo snel mogelijke overgang op groene energie door bedrijven en huishoudens. Dat is voor ons een reëel tempo 

waarbij iedereen mee kan komen, zonder hoge kosten voor inwoners. Voortgang met de vermindering van energiebehoefte door isolatie, slimme meters, 

zonnepanelen op (gemeentelijke) daken en gebruik maken van subsidiemogelijkheden behoren hierbij. Net als stimulering van ontwikkelingen voor energieopslag 

nabij woningen en bedrijven. Samenwerking met alle betrokkenen is daarbij van belang. 

Daarnaast zijn we voor het behoud van de gasleidingen zodat de infrastructuur in de toekomst voor duurzamere energiebronnen zoals waterstof beschikbaar 

blijft.  

Water: Duurzaam omgaan met het milieu vereist goed waterbeheer. Anticiperen op klimaatverandering bij nieuwbouw en renovatie van infrastructuur is van groot 

belang. Daarnaast willen we de wateropvang bij heftige regenval verbeteren door betegelde tuinen weer groen te maken en de aanleg van natuurlijke daken. Zo 

kan water gedoseerd wegvloeien. Maar ook wateropvang in regentonnen en kruipruimte-zakken om dit water in droge perioden te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld 

voor het besproeien van tuinen. 

Afval: Ons afval bevat veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Een knelpunt is het afval scheiden, dat doen we slecht in Ambacht. Waar 100 kg 

restafval nu de norm is, produceren we in Ambacht ruim 250 kg per persoon; in 2023 jaar mag dit nog maar 30 kg per persoon zijn. De afvalstoffenheffing stijgt 

doordat de kostprijs van afvalverbranding omhoog gaat; PMD en GFT worden hergebruikt, niet verbrand. Door afval beter te scheiden helpen we het milieu en 

kunnen de kosten flink omlaag. Wij zijn voorstander van een lagere vaste heffing gecombineerd met betaling voor restafval zodat goed scheiden wordt beloond.  

Het CDA is voor: 

+ Hendrik-Ido-Ambacht als circulaire gemeente in 2030. 

+ Energietransitie mét inwoners, zonder hoge kosten voor inwoners 

+ Stimuleren van concrete en uitvoerbare maatschappelijke initiatieven op het gebied van energietransitie. 

+ Nieuwe ontwikkelingen om van aardgas los te komen een kans geven, ook als dit wat meer tijd vraagt. 

+ Behoud van de gasleidingen om later toe te kunnen passen voor waterstof.  

+ Stimuleren van het verwijderen van tegels uit tuinen en stimuleren van groene daken en wateropvang in regentonnen en kruipruimte-zakken. 

+ Stimuleren van betere afvalscheiding door betere benutting van de inzamelmogelijkheden  

+ Stimuleren van activiteiten tegen (voedsel-)verspilling. 

+ Ecologisch groenbeheer met aandacht voor biodiversiteit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sterke samenleving: Sport en bewegen  

 

Sport staat altijd hoog op de politieke agenda van het CDA en dat is niet voor niets. Sporten is leuk, gezond en gezellig. Je voelt je er fitter door, het bindt en 

draagt bij aan vorming vooral bij de jeugd. Het is dus logisch dat we de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk willen houden.  

Hi5-Ambacht heeft een belangrijke rol in het stimuleren van kinderen en ouderen tot bewegen en het toeleiden naar sportverenigingen. Komende periode breiden 

we het huidige sportakkoord, een samenwerking van 42 organisaties, uit tot een meer omvattend sportbeleid. De gesprekken hierover met alle betrokkenen zijn al 

in volle gang, uw mening telt! De volgende onderwerpen verdienen volgens het CDA een plek in het nieuwe sportbeleid: 

Individuele sporters: Voor individuele sporters zoals wandelaars, hardlopers, skaters en fietsers, streven we naar een uitnodigende openbare buitenruimte. Het 

CDA blijft investeren in goede, veilige, liefst gescheiden fietspaden, vlakke trottoirs en afwisselend openbaar groen. Ook het onderhoud van het gloednieuwe 

skatepark, de fitnessapparatuur en de 5- en 10-km route voor joggers blijft van belang. Uitbreiding van de beweegmogelijkheden met uitdagende groene 

wandelroutes door het dorp staat ons voor ogen. Aantrekkelijk voor jong en ouder, met en zonder beperking. We denken aan een natuur-ontdek-route, vergeet-

me-niet-route, bloemen- en insectenroute, en zintuigen-beleef-route; andere ideeën zijn uiteraard welkom. De groene routes verbinden de wijken en centra van 

ons dorp op natuurlijke wijze. 

Sporters in verenigingsverband: Om verenigingen te ondersteunen is het CDA voorstander van een subsidie voor deskundigheidsbevordering. Deze subsidie is 

een voorbeeld van slim subsidiëren omdat het bijdraagt aan twee doelen. We stellen inwoners in staat om zich te ontwikkelen én deze kennis en kunde komt ten 

goede aan de vereniging waar ze vrijwilliger zijn. 

Voldoende ruimte voor binnen- en buitensport: De huidige sportcapaciteit staat onder druk. Dit is bevestigd in het onderzoek ’Sportief Ambacht’. Met het oog op 

restgroei van de gemeente onderzoeken we waar extra sportzalen en -velden gerealiseerd kunnen zodat er voldoende ruimte is voor binnensportverenigingen in 

Ambacht. De Ridderhal willen we moderniseren. 

Zwembad de Louwert: Het ruime en vernieuwde zwembad hoort bij Ambacht. Zwemmen is onderdeel van de Ambachtse ontspanning en moet voor iedereen 

betaalbaar en beschikbaar zijn. 

Het CDA is voor:  

+ Voldoende kunstgrasvelden op de gemeentelijke sportaccommodaties. 

+ Een uitnodigende buitenruimte voor de individuele sporter: gescheiden fietspaden, vlakke trottoirs en veel groen. 

+ Voldoende ruimte voor (binnen-)sportverenigingen; dat vraagt onderzoek naar plekken waar extra sportzalen en -velden gerealiseerd kunnen worden. 

+ Onderzoek naar mogelijkheden tot gereduceerde zwembadtoegang voor jonge kinderen in combinatie met een betalende volwassene. 

+ Onderzoek naar mogelijkheden voor subsidies voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 

+ Uitnodigende wandellussen in het groen die wijken en centra van ons dorp verbinden. 

+ Laagdrempelige mogelijkheden voor de organisatie van sportevenementen 

+ Betaalbare huren van gemeentelijke sportaccommodaties  



 

 

4. Duurzame samenleving: Eerlijke economie 

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel bedrijven en inwoners nog 

dagelijks voelbaar. Het CDA wil de lokale economie ondersteunen door het 

stimuleren van lokale inkopen door inwoners, het wegnemen van 

drempels voor het organiseren van evenementen in samenwerking met 

lokale ondernemers, en het aantrekken van nieuwe bedrijven op 

bestaande bedrijfsgronden. Dit laatste in samenwerking met de regio. 

Het aantrekken van bedrijven is ook goed voor de lokale werkgelegenheid. 

Meer arbeidsplaatsen in de gemeente zorgt ervoor dat jongeren eerder in 

Ambacht blijven wonen, maakt de gemeente minder afhankelijk van 

vervoer én minder vervoersbewegingen zijn goed voor het milieu.  

Bevorderen van duurzame bouw en bedrijfsvoering zijn vanzelfsprekend 

voor het CDA. Soms betekent dat als gemeente en bedrijfsleven de nek 

uitsteken, zoals bij het circulaire bedrijventerrein Ambachtse Zoom, soms 

is dat het gesprek aangaan waar een faciliterende rol van de gemeente 

gewenst is. En soms is dat het goede voorbeeld geven door voorkeur te 

geven aan producten uit de eigen regio. Alleen samen kunnen we een 

duurzame en eerlijke economie dichterbij brengen. 

Het CDA is voor:  

+ Stimuleren om lokaal te kopen 

+ Blijvend gratis parkeren bij de winkelcentra met voldoende laadpalen 

voor elektrische auto’s en fietsen. 

+ Wegnemen van drempels voor het organiseren van evenementen in 

samenwerking met lokale ondernemers. 

+ Aantrekken van nieuwe bedrijven op bestaande bedrijfsgronden in 

samenwerking met de regio. 

+ Economische ontwikkeling met duurzame inzet van mensen en 

grondstoffen  

 

3. Sterke samenleving: Passend en betaalbaar 

wonen 

In Ambacht is het prettig wonen en dat gunnen we iedereen, ook jongeren. 

Helaas ervaren starters op de woningmarkt dat het lastig is een geschikte 

woning te vinden. Dat geldt voor tweeverdieners, maar helemaal voor 

degenen die op één salaris een woning zoeken. Als CDA willen we inzetten 

op een woningaanbod dat voorziet in de behoefte van alle inwoners, met 

name een passend aanbod voor ouderen en een uitgebreider aanbod voor 

jongeren. Zo voorziet het Ambachts Lint in zowel jongeren- als 

ouderenwoningen. 

Het is onze inzet dat er voor alle doelgroepen voldoende betaalbare en 

duurzame woningen beschikbaar zijn. Prestatieafspraken met de 

woningbouwcorporaties moeten zorgdragen voor een goede spreiding, 

verduurzaming en voldoende aanbod van sociale huurwoningen. Deze 

afspraken hebben betrekking op de nieuwbouw van energieneutrale 

sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande woningen.  

Woonantwoord voor jongeren: De woningmarkt is oververhit. Voor veel 

Ambachtse starters is het moeilijk om in Ambacht een huis te kopen. We 

onderzoeken of nieuwe, sociale (koop)woningen ontwikkeld in opdracht 

van de gemeente als eerste zijn toe te wijzen aan Ambachtse jongeren. 

Woonantwoord voor senioren: Ouderen willen langer thuiswonen. Het 

CDA zet zich in voor de bouw van levensloopbestendige woningen met een 

toekomstbestendige woonzorgvisie als basis. 

Het CDA is voor:  

+ Duurzaam bouwen met veel groen: bouwen op de goede plek. 

+ Stijging van de OZB maximaal gelijk aan de inflatie 

+ Meer (huur)woningen die betaalbaar zijn voor jongeren én senioren 

+ Levensloopbestendig bouwen  

+ Actief toewijzingsbeleid van sociale (koop)woningen aan Ambachtse 

jongeren 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sterke samenleving: Omzien naar elkaar 

Zorgen voor elkaar is een opdracht die we samen willen oppakken. Dat is geen opdracht alleen voor de overheid, of alleen voor onze inwoners: dat doen we samen. 

Met de lokaal actieve partijen op het gebied van zorg en welzijn wil het CDA zich inzetten voor onze inwoners. Lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig. In de 

komende jaren willen we het huidige beleid verder doorzetten: ruimte geven aan nieuwe vormen van zorg en wonen die het mogelijk maken om langer thuis te 

blijven wonen. Dit voor mensen met een beperking en ouderen. Denk aan nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, inzetten op (val)preventie, stimuleren van 

bewegen en gezonde voeding, en het bevorderen van sociale netwerken. We streven naar een integrale aanpak. 

Zorg moet bereikbaar en betaalbaar blijven voor iedereen. Monitoring en klanttevredenheid zijn instrumenten om te zien of geleverde zorg doelmatig is geweest. 

Mantelzorgers verdienen waardering en ondersteuning om hen te ontlasten. Meer inzet van respijtzorg is gewenst.  

In Hendrik-Ido-Ambacht kennen de mensen elkaar en zien naar elkaar om. De veerkracht van de gemeenschap willen we verder versterken en daar waar nodig 

ondersteunen. Geen ongemakkelijke sociale controle, wel goede buren en overzicht waar gewenste ondersteuning te vinden is als dat wenselijk is. Bestrijding van 

eenzaamheid, stimulering van bewegen, waardering aan mantelzorgers en versterking van de onderlinge saamhorigheid stimuleren we met de Ambacht Actief 

App. De sociale kaart geeft de loketten weer waar inwoners kunnen aankloppen voor ondersteuning, ook door mantelzorgers. 

Gezelligheid in en om Cascade: Voor iedere Ambachter is Cascade in tien minuten aan te fietsen. Het vormt de centrale plek voor vereniging, kunst, cultuur, 

vermaak en ontmoeting. We breiden de horeca uit met een gezellig terras. Daarnaast onderzoeken we de verbinding via het Ticheltplantsoen met de Waal. 

Uiteraard is Cascade toegankelijk voor iedereen, ook minder validen. 

Jeugdzorg: Voor de meeste kinderen is hun gezin een veilige haven waar lach en traan gedeeld worden. Soms springen familie, vrienden of leerkrachten bij als 

het even tegenzit. Zo doen we dat met elkaar. Toch zijn er ook in Ambacht jeugdigen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. Als CDA zetten we sterk 

in op normaliseren en preventie. Door vroeg problemen te signaleren zijn deze vaak met lichte hulp hanteerbaar te maken. Snelle hulp bij bijvoorbeeld angst- of 

depressieklachten voorkomt leed en zwaardere hulp. Voor jongeren met begeleiding die 18 jaar worden willen wij een betere voorbereiding op hun 

zelfstandigheid, voldoende begeleide huisvesting en als ondersteuning nodig blijft een soepele overgang naar de Wmo. Andere voorbeelden zijn: De inzet van 

Parenthouses om de schade van (vecht)scheidingen te beperken en het ontwikkelen van Huizen van de Wijk waar jong en oud elkaar ontmoeten; samen lachen én 

een helpende hand uitsteken zijn hier vanzelfsprekend.  

Armoede: Ook in Ambacht leven er inwoners op bijstandsniveau. Maar armoede is meer dan een tekort aan inkomen. Kinderen hebben minder kansen zich naar 

vermogen te ontwikkelen en volwassenen ervaren veel gevolgen van de financiële stress, ook sociaal. Het CDA wil zich richten op een eerlijk en sociaal 

armoedebeleid waardoor iedereen mee kan doen. 

Statushouders: Vluchten uit je geboorteland doe je niet voor je lol. Statushouders zijn mensen die in Nederland mogen blijven, wonen en werken. Zij verdienen 

een plaats in onze samenleving. Het CDA wil de mensen die Ambacht als hun nieuwe woonplaats hebben toegewezen gekregen, een warm welkom heten en snel 

wegwijs maken in ons dorp. Samen met de SDD helpen we de nieuwkomers om zo snel mogelijk als volwaardig burger mee te kunnen doen met taallessen en het 

opdoen van werkervaring zo mogelijk vanaf de eerste dag; dat is in ieders belang en vraagt ook flinke inzet van de nieuwe Ambachters. Kinderen gaan zo snel 

mogelijk naar school. 



 

 

 

 

6. Sterke samenleving: Dienstbare en 

beschermende overheid 

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is 

dienstbaar aan de samenleving en is er voor inwoners en ondernemers. 

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. 

Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen 

zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet 

rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar 

en afhankelijk zijn.  

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig 

zijn. Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, 

tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen. De integraliteit is de basis bij 

beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen 

meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is 

het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een 

terugkoppeling te geven. 

 

Het CDA is voor: 

+ Een gemeente die dienstbaar is aan de samenleving 

+ Rechtvaardig handelen en bestrijden van onrecht 

+ Duidelijkheid, transparantie en slagvaardigheid 

+ Informeren van inwoners en ondernemers in begrijpelijke taal 

+ Participatie waar mogelijk: Meedenken, - praten en -beslissen voor 

betrokkenen 

 

5. (vervolg) 

Het CDA is voor: 

+ Ruimte geven aan nieuwe vormen van zorg en wonen die langer thuis 

wonen mogelijk maken. 

+ Cascade: centraal en aantrekkelijk ontmoetingscentrum van ons dorp. 

+ Versterken van de onderlinge saamhorigheid. 

+ Inzet op preventie: voorkomen en tijdig signaleren van zorgvragen. 

+ Inzet op het vergroten van de (mentale) weerbaarheid van jongeren 

én ouderen. 

+ Bestrijding van eenzaamheid. 

+ Ruimte geven aan vernieuwende initiatieven op het gebied van zorg. 

+ Betaalbare en voor iedereen bereikbare, zinnige zorg, ook voor de 

jeugd. 

+ Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. 

+ Vertrouwen geven voor een langere periode aan ons bekende 

zorgverleners zodat zij in alle rust hun werk kunnen doen. 

+ Eerlijk en sociaal armoedebeleid. 

+ Zorgvuldig en proactief omgaan met de opvang van statushouders. 

+ Meer levendigheid en gezelligheid: Waterbusplein, Cascade, Centrum 

 

 



 

 

Uitgangspunten 

 

Het CDA Hendrik-Ido-Ambacht is een christelijke, stabiele, verbindende partij met een 

heldere visie en duidelijke uitgangspunten. Deze staan na vele jaren deel uit te maken 

van de coalitie nog steeds fier overeind. Nieuwe uitdagingen benaderen we van 

hieruit. Dat zorgt voor een duidelijke koers met een stevige basis om flexibel en 

doeltreffend in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden zoals de 

Coronacrisis. 

 

Wat is ons ultieme doel? 

Het CDA Hendrik-Ido-Ambacht heeft als doel het allerbeste voor iedere inwoner en 

streeft naar een veilig, sociaal, leefbaar, groen, inclusief en levendig Ambacht.  

De Bijbel is daarbij onze inspiratiebron. 

Hoe geven we hier uitvoering aan? 

Het CDA Hendrik-Ido-Ambacht neemt haar verantwoordelijkheid  

en verbindt mensen, belangen en organisaties. 

 



 

 

1. Hoe geven we Hendrik-Ido-Ambacht 

door? 

Het CDA streeft naar een duurzame balans 

tussen mens, milieu en een gezonde economie 

en wil bij besluiten de belangen van 

toekomstige generaties mee laten wegen. Wij 

noemen dat rentmeesterschap, het eerste 

uitgangspunt van het CDA.  

Bij besluiten gaan wij voor oplossingen die 

bijdragen aan onze lange termijn doelstellingen. 

Geen gewin op korte termijn als dit leidt tot 

onevenredige kostenstijgingen op langere 

termijn.  

2. Wie zorgt ervoor dat we prettig leven in 

ons dorp? 

We geloven in een overheid die regie pakt als het 

moet en er is voor inwoners als dat nodig is. We 

geloven niet in een alomvattende overheid die 

alle problemen oplost. Met elkaar zijn we 

verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die 

zelf niet mee kunnen komen. Met elkaar zijn we 

verantwoordelijk voor een sterk en prettig 

Ambacht. Die samenwerking tussen inwoners, 

ondernemers, onderwijs, verenigingsleven en 

overheid noemen we gespreide 

verantwoordelijkheid, ons tweede uitgangspunt. 

3. Hoe zien we naar elkaar om? 

Iedereen in onze gemeente is uniek. We 

verschillen van elkaar in leeftijd, in werk, in 

geloof, in afkomst, in inkomen, in interesses, in 

politieke voorkeur en ga zo maar door. Die 

verschillen zijn leuk en inspirerend, maar 

kunnen er ook toe leiden dat er wij/zij-denken 

ontstaat en dat mensen buiten de boot vallen. 

Het CDA vindt het belangrijk dat we verbonden 

zijn met onze medemens en compassie hebben. 

Dit noemen we solidariteit, het derde 

uitgangspunt van het CDA. 

4. Wat zijn de spelregels? 

Op elk gebied van het leven zijn regels nodig. In 

een gezin, op het werk, in een sportvereniging 

en in de maatschappij. Spelregels zijn echter 

geen doel op zich, maar een middel om ruimte 

te geven aan iedereen in de samenleving. 

Spelregels geven grenzen aan over wat 

wenselijk is en wat niet. Spelregels bieden 

duidelijkheid. Dit noemen we publieke 

gerechtigheid. Van de gemeente wordt daarom 

duidelijkheid verwacht. Maak spelregels, daar 

waar nodig of waar dat wettelijk verplicht is, 

maar geef ruimte aan inwoners en organisaties, 

daar waar het kan. 



 

 

 

Kijk voor meer informatie op hia.cda.nl en volg ons op Facebook, Twitter of Instagram 

https://www.cda.nl/zuid-holland/hendrik-ido-ambacht/

