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INLEIDING
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Papendrecht.
Met ons Papendrechtse team hebben we dit programma
opgesteld, het is besproken met betrokken inwoners, instellingen
en bedrijven uit Papendrecht en vastgesteld door onze
Papendrechtse leden van het CDA.
Het CDA wil de mensen in Papendrecht centraal stellen en
uitzicht geven op een betere toekomst. Een toekomst die we
samen bouwen. Het CDA kiest ervoor om vanuit gedeelde
waarden te werken. Om vanuit principes de vraagstukken voor
de toekomst te beschouwen. Wij hanteren de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het maken van keuzes.
Daarbij staan onze partijbeginselen centraal: gerechtigheid,
solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.
De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een
gemeenschap waarin mensen samen leven. Voor een sterke
samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt
en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal –
betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en
bouwen aan een gemeenschap. Burgerschap vraagt om een
gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten.
Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in
opvattingen, ambities en vaardigheden.
In dit verkiezingsprogramma voor de jaren 2022 tot en met 2026
leest u per hoofdstuk en beleidsterrein eerst een korte visie en
vervolgens onze speerpunten.
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Speerpunten:

VEILIGHEID
Een veilige gemeente is een
absolute must. Je kunt alleen
maar plezierig wonen, werken,
sporten, winkelen en je thuis
voelen als het veilig is in
Papendrecht. Het belangrijk dat
de politie goed zichtbaar is, dat
de gemeente geen criminaliteit
aantrekt en dat we ondermijning heel serieus nemen.
Geen woorden, maar daden.
Wij richten ons in het bijzonder
op het tegengaan van
criminaliteit die een grote
impact heeft op het slachtoffer,
diens directe omgeving en het
veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken.
Maar ook op thema’s als
verkeersoverlast, veilige
schoolomgeving en openbare
ruimte en overlast van rondhangende jongeren en
vandalisme.
Het is in de afgelopen periode
gelukt om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen, een
nieuwe ambulancepost en er
wordt gebouwd aan een nieuw
politiebureau. Al met al een fors
succes! Die huisvesting helpt
om politie, brandweer en
ambulance optimaal van dienst
te laten zijn voor Papendrecht.

VERKIEZINGSPROGRAMMA

5

- Inwoners, politie en gemeente werken samen
aan de veiligheid in de buurten. Dat betekent dat
BOA’s en wijkagenten zichtbaar zijn en ogen en
oren in de wijk hebben. De gemeente informeert
de inwoners actief over preventieve maatregelen
en helpt bij initiatieven om het veiligheidsgevoel
te vergroten.
- Alle vormen van ondermijning van het gezag
bestrijden we actief en integraal. Criminaliteit
(de onderwereld) mag zich niet verbinden met de
bovenwereld. Dat betekent dat niet alleen politie
en Openbaar Ministerie, maar ook bedrijven en
maatschappelijke instellingen moeten meedoen
om ondermijning te voorkomen en kennis te
delen. Criminelen weten jongeren en kwetsbaren
zomaar te verstrikken, hoe kom je er dan nog uit?
In Papendrecht speuren we daarom actief naar
ondermijning om dit te bestrijden.
- Er komt geen coffeeshop in Papendrecht en
illegale handel in drugs, straatverkoop en
illegale verkooppunten gaan we hard aanpakken
in plaats van toe te staan.
- Het CDA wil dat kleine vernielingen in de openbare ruimte binnen twee/drie werkdagen worden
hersteld. De schade van vernieling wordt verhaald
op de daders. De gemeente draagt dit ook actief
uit, zodat iedereen dit weet.
- Wij willen geen bordelen (meer) toestaan binnen
onze gemeentegrenzen. We willen af van de valse
romantiek dat vrouwen vrijwillig kiezen voor een
leven in de prostitutie. In veel gevallen is er
sprake van georganiseerde criminaliteit,
uitbuiting, of ernstige sociale problemen.
Daar maken pooiers en klanten misbruik van.
- De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid bij inburgering. We moeten in Papendrecht
een goed netwerk van organisaties bieden waardoor mensen zich snel thuis gaan voelen.
- Veiligheid is ook een gevoel. We maken in
Papendrecht onveilige plekken weer veilig,
bijvoorbeeld door goede verlichting of extra
toezicht op plaatsen waar gedeald wordt.

Speerpunten:

VERKEER
EN VERVOER

- Betere voet- en fietspaden. De fiets- en wandelroute langs de rivier wordt telkens onderbroken,
dit moet een doorgaande mooie route worden.

Papendrecht is een goed bereikbare
gemeente via zowel fiets, auto, bus als
waterbus. Toch staat die bereikbaarheid ook onder druk, vanwege de vele
files. Gelukkig worden nu de N3, A15 en
de A16 aangepakt. Dit moet ook een
positief effect hebben op sluipverkeer
door Papendrecht (Burgemeester
Keijzerweg). De regionale lobby, juist
ook van ons CDA, heeft gewerkt!
Bovendien, minder files betekent
minder milieuvervuiling en minder
economisch verlies. Wat ons betreft
wordt de A-15 verder verbreed tot aan
Gorinchem.
Een goede openbaar vervoerverbinding tussen Papendrecht en
grote steden als Rotterdam en Breda
blijft noodzakelijk. Daarmee blijven de
voorzieningen die deze steden bieden
voor inwoners van Papendrecht goed
en snel bereikbaar. Met name
jongeren trekken nu richting deze
steden vanwege de voorzieningen
daar en keren nauwelijks meer
terug. Het zou voor Papendrecht en de
Drechtsteden goed zijn als zij via het
netwerk van de Randstadrail een
directe verbinding krijgen met
Rotterdam en Den Haag. De Waterbus
moet in stand blijven, dit is een
waardevolle en unieke aanvulling op
ons vervoersnetwerk.
Binnen Papendrecht zelf is er nog
steeds werk aan de winkel. Veel
inwoners storen zich aan slechte
fietspaden, parkeeroverlast en
verkeersveiligheid in met name
30 kilometer-zones. Ook voor voetgangers kan het nog een stuk veiliger
en overzichtelijker. CDA Papendrecht
wil dat deze knelpunten en ergernissen op korte termijn worden opgelost.
Het CDA diende al een motie in om
elektrisch deelvervoer mogelijk te
maken. In veel gemeenten kun je een
deelabonnement nemen op een
elektrische auto. Die mogelijkheid
willen we inwoners van Papendrecht
ook bieden.
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- We zijn voor een lightrail voorziening van
Papendrecht naar Rotterdam.
- Papendrecht moet meer investeren in laadvoorzieningen voor elektrische auto’s.
- Op strategische plaatsen willen wij kluisjes voor
de fiets waar je ook de elektrische fiets kunt
opladen.
- Er is een scan nodig om onveilige verkeerssituaties te inventariseren en op te lossen,
bijvoorbeeld bij de rotondes en in het centrum
(gebied Veerweg-PC Hooftlaan-Markt).
- De twee uur gratis parkeren in het centrum is
mede op ons initiatief ingevoerd en moet blijven.
- In Papendrecht willen we deelabonnementen op
een elektrische auto mogelijk maken.
- De Drechthopper en Wijkhopper blijven we heel
belangrijk vinden, juist voor die groepen die ervan
afhankelijk zijn.

Speerpunten:

ECONOMIE
Een inclusieve samenleving waarin
iedereen erbij hoort heeft behoefte
aan een gezonde economie en goede
werkgelegenheid. Om dat te
bevorderen speelt de gemeente een
faciliterende en verbindende rol en
creëert randvoorwaarden voor
economische duurzame groei.
De individuele ondernemer maakt zijn/
haar eigen keuzes. De gemeente is een
betrouwbare partner in het
economisch domein.
In Papendrecht en de Drechtsteden
werken we als overheid nauw samen
met de ondernemers en het onderwijs
de zgn. Triple Helix. Op deze manier
zetten we onze krachtige en innovatieve gemeente en regio op de kaart.
De toegekende regiodeal, de vastgestelde groeiagenda en waarde van
de Economic Board Drechtsteden zijn
daar mooie voorbeelden van.
De verbinding tussen arbeidsmarkt
en onderwijs is heel belangrijk. De
krachtige sectoren maritiem, luchtvaart, maakindustrie, logistiek en zorg
hebben nu en in de toekomst goede
opgeleide mensen nodig. Goede
opleidingsmogelijkheden op alle
niveau’s (VMBO, MBO, HBO) zijn
belangrijk om in al deze sectoren
mensen aan te trekken en continu
bij te scholen.
Het CDA wil intensief blijven samenwerken in de Drechtsteden op het
gebied van werkgelegenheid en grote
thema’s als leef- en vestigingsbeleid,
energietransitie, mobiliteit en innovatie voor (grote) bedrijven.
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- De campus ontwikkelingen (maritiem en luchtvaart) vanuit het bedrijfsleven worden door de
gemeente van harte ondersteund. Ook als
bedrijven opleidingen willen faciliteren die zorgen
voor banen bij dat bedrijf ondersteunen wij dat
van harte.
- Het CDA wil de krachtige topbedrijven zoals
Boskalis, GKN Fokker en daarnaast de grote groep
MKB ondernemingen faciliteren en stimuleren.
Stimulering van innovaties (MKB katalysatorfonds) en circulaire economie initiatieven.
- Samenwerking met ondernemersvereniging om
bedrijven en zzp’ers te ondersteunen.
•
- Het CDA is niet voor het openen van winkels op
zondag, de huidige regeling van één zondag per
14 dagen geopend is een goed compromis.
- We ondersteunen bedrijven die maatschappelijk
verantwoord ondernemen door waar mogelijk
hun producten te kopen of diensten af te nemen.
Daar hoort bij het goed borgen van Social Return
On Investment voorwaarden in inkoop en
aanbestedingscontracten.
- Het CDA Papendrecht wil de vorming van
nieuwe Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) actief
bevorderen. Zo kunnen ondernemers binnen een
gebied samen initiatieven nemen om het schoon,
heel en veilig te houden en aan promotie te doen.
Het huidige BIZ centrum willen we maximaal
faciliteren om deze te kunnen verlengen voor de
komende 5 jaar.
- Een gezellig centrum is heel belangrijk, een
ontmoetingsplek voor jong en oud. Een levendige
horeca hoort daarbij.

Speerpunten:

ONDERWIJS
Papendrecht heeft een regionale
functie op gebied van onderwijs, met
name in het voortgezet onderwijs.
Daar zijn we trots op. Het CDA
Papendrecht vindt het belangrijk dat
de scholen voor voortgezet onderwijs
aantrekkelijk zijn voor eigen inwoners
en die van de omliggende gemeenten.
Maar bovenal vinden wij dat alle
kinderen van onze gemeente goed
onderwijs moeten krijgen. Het CDA
staat voor de keuze van onderwijs:
zowel naar grondslag als naar onderwijsmethode.
Goede huisvesting is belangrijk. Daarin
heeft de gemeente een belangrijke rol
en wettelijke taak. Het Integraal Huisvestingsplan vormt de basis voor hoe
we met schoolgebouwen omgaan.

- Het CDA is voor vernieuwing van de huisvesting
van De Lage Waard en het Willem de Zwijger College op de locaties aan de Vijzellaan en op de huidige locatie van de Willem de Zwijgerschool. De
gemeente heeft een zorgplicht voor de huisvesting
van onze duizenden scholieren en de honderden
docenten. Deze vernieuwing is een prachtige
impuls voor Papendrecht, niet alleen voor het
onderwijs, maar ook voor de woningbouw, sportvoorzieningen, huisvesting van verenigingen en
voor ons theater. We zijn voorstander van een
stapsgewijze aanpak en sparen voor deze investeringen, zodat we een financieel gezonde
gemeente blijven.
- CDA Papendrecht wil alle basisscholen
omvormen tot kindcentra. Zij moeten fungeren als
spil in de wijk voor zowel basisonderwijs,
peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse
opvang. Scholen moeten daarbij ruimte krijgen
om zich te specialiseren op bepaalde doelgroepen, zoals hoogbegaafde kinderen of moeilijk
lerende kinderen.
- Het VMBO, MBO- en HBO-onderwijs in de regio
moet toonaangevend worden als het gaat om de
aansluiting op de arbeidsmarkt. De focus moet
daarom liggen op die domeinen waar onze regio
sterk en onderscheidend is: maritiem, luchtvaart,
maak-industrie, logistiek en zorg.
- Het CDA is en blijft voorstander van een
maatschappelijke stage. Het volgen van een
maatschappelijk stage is van groot belang voor
de jeugd. Het stimuleert de jeugd om te kijken
buiten hun eigen belevingswereld. Meedoen in de
maatschappij – ook op jonge leeftijd – is voor het
CDA erg belangrijk.
- Het onderwijs heeft een belangrijke functie bij
de vroegsignalering in relatie tot de jeugdhulp.
We zijn voor een integrale toegang tot jeugdhulp
met een duidelijke positie van het onderwijs in de
wijkteams.
- Het vragen van een hogere eigen bijdrage aan
ouders/verzorgers, die dat kunnen betalen is geen
taboe.
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Speerpunten:

SPORT,

- Goede, aantrekkelijke wandel- en fietsroutes
in Papendrecht, zo veel mogelijk zonder
onderbrekingen.

RECREATIE
EN CULTUUR

- Iedere buurt heeft minimaal één sport- en speelplek. Inwoners hebben inspraak in de inrichting
van die plek.

Sport, recreatie en cultuur zorgen voor
verbinding in onze samenleving. Dat
hebben we tijdens de coronacrisis
gemerkt en toen ook zeer gemist.
Sport, cultuur en recreatie is nodig
voor ontspanning en plezier naast het
drukke bestaan van vandaag de dag.
Sportdeelname is gezond, gaat overgewicht tegen en bevordert teamgeest en je inzetten voor elkaar.
Onze tieners tot de leeftijd van 18 jaar
verdienen meer aandacht.
Papendrecht is voor hen te saai.
Tieners weten zelf het beste wat er
beter kan. De gemeente zal actiever
naar ze moeten luisteren.
Op gebied van openbare recreatiemogelijkheden wil CDA Papendrecht
creatief en ‘out of the box’ denken.
Papendrecht bezit een aantal mooie
parken, maar verder zijn de mogelijkheden om te recreëren beperkt. Zowel
voor onze inwoners als voor toeristen kan Papendrecht aantrekkelijker
worden gemaakt om in te wonen of
een bezoek te brengen. Soms kan dat
heel simpel door een bord te plaatsen
met wat foto’s en uitleg, zoals nu al is
gedaan om de lokale geschiedenis van
WO-II uit te leggen.
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- Ons centrum is een plek van ontmoeting en
culturele activiteiten. We stimuleren kleine
festivals, exposities en (buiten)optredens.
Zo ontstaat een uitgaansagenda voor
Papendrecht die veel te bieden heeft en waar
ondernemers op in kunnen spelen.
- Om te weten wat er speelt onder jongeren en
waar de behoefte ligt, moeten jongerenwerkers
zoveel mogelijk de straat op en actief op zoek
gaan naar de doelgroep. Speciale aandacht moet
er zijn voor activiteiten en uitgaansgelegenheden
voor tieners tot 18 jaar.
- Het gebied ten noorden van de A-15 willen we
niet bebouwen, maar wel beter gebruiken voor
sport, recreatie en toerisme. Behoud van het
groene karakter van dit gebied maakt het
aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen.
- Ook de mogelijkheden van recreatie op en langs
het water kunnen beter worden benut.
Onze prachtige rivieroevers mogen nog meer
uitnodigend worden gemaakt, zodat alle
inwoners er van kunnen genieten.

Speerpunten:

SOCIAAL
DOMEIN
Solidariteit en zorg voor elkaar zijn de
uitgangspunten voor onze
samenleving. Waar meer hulp nodig is
dan het eigen netwerk van
mensen aankan b.v. bij dementie,
heeft de gemeente een taak. Professionele thuishulp, hulpmiddelen, vervoer
en dagbesteding moeten beschikbaar
zijn als dat nodig is. We verwachten
dat dit klantvriendelijk gebeurt, met
aandacht voor maatwerk.
Professionele hulporganisaties worden
gestimuleerd om steeds beter samen
te werken met vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar, en verdienen
alle respect en steun. Mooie voorbeelden zijn de vrijwilligers van de SIHVPA
(Stichting Interkerkelijke Hulp
Vluchtelingen Papendrecht) ,
Buurtgezinnen, SchuldHulpMaatje,
Odensehuis en Hospice de Cirkel.
Allemaal initiatieven die niet zonder
vrijwilligers kunnen.
Onderzoeksbureau AEF toonde aan
dat gemeenten structureel tussen de
1,6 en 1,8 miljard euro op de jeugdzorg
tekort komen. Het Rijk betaalt niet
voor wat ze van Gemeenten vragen.
Ondanks de toezeggingen van het
kabinet moeten gemeenten zelf aan
de slag. Wij vinden het belangrijk dat
jongeren niet te snel een etiket
opgeplakt krijgen, we willen
normaliseren, de-medicaliseren en
geen open eind behandelingen.
Een gedeelte van de zorgtaken,
waaronder Jeugdzorg voeren de
Drechtstedengemeenten samen
uit, maar plaatselijk willen we graag
invloed blijven houden op de kwaliteit
van zorg en ondersteuning aan onze
inwoners en daar afspraken over
maken. In de toekomst willen we meer
maatwerk voor gemeenten
mogelijk maken, omdat de aard van de
problematiek per gemeente verschilt.

VERKIEZINGSPROGRAMMA

10

- Mantelzorgers hebben het soms zwaar.
Wij pleiten voor mogelijkheden om af en toe op
adem te komen door z.g. respijtzorg en dagopvang en maken de aanvraag daarvan
eenvoudiger. Vervoer naar de dagopvang en de
respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo
nodig hulp van deur tot deur. Ook willen wij meer
aandacht voor jongeren die naast hun opleiding
mantelzorg bieden.
- Het CDA wil dat de eerstelijnszorg zoveel
mogelijk als 1 team samenwerkt. Het CDA staat
voor één gezin, één plan, één regisseur. Hier is nog
steeds veel in samenwerking en samenhang te
bereiken. Aandacht is nodig voor relationele
problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid,
schuldenproblematiek en juridische problemen.
- We stimuleren meer samenhang in de strijd
tegen armoede. Armoede is niet alleen een
financieel probleem maar vooral ook een zaak
van niet mee kunnen doen in de samenleving.
Een integrale aanpak en preventie is belangrijk.
Wachtlijsten in de schuldhulpverlening zijn onaanvaardbaar. Wij steunen maatschappelijke
initiatieven voor armoedebestrijding en schuldenproblematiek zoals b.v. SchulpHulpMaatje.
- Papendrecht heeft meer dan 500 bijstandsgerechtigden(dossiers). Daarmee zijn meer dan
1000 inwoners van Papendrecht afhankelijk van
bijstand. Ondanks dat Papendrecht hierin onder het landelijk gemiddelde zit vindt het CDA
dit aantal toch te hoog. Daarom moet er betere
begeleiding naar werk komen, ook voor mensen
met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er moeten
experimenten met regelarme bijstand mogelijk
worden gemaakt, waarbij er bijvoorbeeld meer
vrijheid is om een onderneming te starten. We
streven naar echt werk voor echt loon, met inzet
van instrumenten zoals beschut werk en loonkostensubsidie.
- Veel statushouders blijven hangen in een
uitkering. Al tijdens het inburgeringsprogramma
is een actieve houding van alle betrokkenen en
gerichte bemiddeling naar werk van belang. Met
betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven kunnen we
statushouders aan het werk helpen.
- We willen vrijwilligerswerk stimuleren,
waarderen en zichtbaar en tastbaar maken.
Vanuit de gemeente moet de ondersteuning van
vrijwilligers concreet handen en voeten krijgen,
zoals het ondersteunen bij deskundigheidsbevordering en het faciliteren van cursussen.
De gemeente stimuleert cursussen om digitale
vaardigheden te ontwikkelen voor minder digitaal
vaardige mensen, bijvoorbeeld via de bibliotheek.
- Het thema eenzaamheid moet onze blijvende
aandacht houden. Om ontmoetingen te

bevorderen, stimuleren we initiatieven zoals
sociale moestuinen, maaltijdprojecten en koffieochtenden. Ontmoetingen willen we stimuleren
in de buurt, tussen jong en oud, tussen nieuwe
Papendrechters en mensen die al lang hier
wonen. Digitaal contact, zoals via het platform
Puur Papendrecht, kan daar een belangrijke
bijdrage aan leveren.
- De urgentie van mantelzorg moet meer
aandacht krijgen bij de toewijzing van een
huurwoning. Als een geschikte huurwoning in de
buurt van de zorgbehoevende gehuurd kan
worden door de mantelzorger of vice versa, moet
hij of zij daar voorrang bij krijgen zodat zorg en
ondersteuning altijd dichtbij is.
- We willen goede en tegelijk betaalbare Jeugdzorg. Normaliseren, de-medicaliseren, geen open
eind behandelingen. Kijken naar: wat is zorg en
wat is opvoedondersteuning, onderwijs.
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VOLKSGEZONDHEID
EN MILIEU
Het CDA Papendrecht richt zich wat
betreft gezondheid op alle inwoners,
zowel mensen die gezond zijn als
mensen die hulp en ondersteuning
nodig hebben.
Het milieu verbeteren is een belangrijk
speerpunt van het huidige kabinet.
Het CDA Papendrecht ondersteunt die
ontwikkeling van harte, mede omdat
wij in een regio wonen met veel verkeer en industrie. Zo ligt Papendrecht
binnen Nederland in een gebied met
de hoogste concentraties fijnstof.
Bovendien wordt onze regio omringd
door grote rivieren, waarvan de waterstand op termijn kan stijgen. Verder is
belangrijk dat milieunormen daadwerkelijk gehandhaafd worden.
Ook de uitstoot en lozing van gevaarlijke stoffen door chemische bedrijven
hebben invloed op onze omgeving.
De gemeente Papendrecht moet
samen met omliggende gemeenten
actief invloed blijven uitoefenen in de
vergunningsprocedures van deze
bedrijven. De gezondheid van onze
inwoners moet te allen tijde topprioriteit zijn.
Op termijn moeten we ook in
Papendrecht overschakelen op
duurzame energiebronnen
(energietransitie), datzelfde geldt
voor de verwarming van onze huizen
(warmtetransitie). Het CDA vindt dat er
heel gericht ingezet moet worden op
isolatie, want daar valt nog veel winst
te behalen. De gemeente heeft een
taak om dit gericht te bevorderen.
Verder zijn we voorstander van het
benutten van alle geschikte daken
voor zonnepanelen en willen we
electrisch vervoer actief stimuleren.
Papendrecht heeft een geschikte
ondergrond voor geothermie, het CDA
Papendrecht is voor verder onderzoek
en zo mogelijk een proefproject om
hiermee huizen te verwarmen. We
vinden het heel belangrijk dat al deze
veranderingen betaalbaar zijn voor al
onze inwoners.
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Speerpunten:
- Chemische bedrijven in de omgeving moeten
gedwongen worden de uitstoot en lozing van zeer
zorgwekkende stoffen tot een absoluut minimum
te beperken. Op initiatief van het CDA
Papendrecht is een motie aangenomen over het
terugdringen van PFAS uitstoot bij Du Pont. We
blijven dit kritisch volgen. Bedrijven moeten de
best beschikbare technieken gebruiken.
- Het CDA vindt goede voorlichting over het
gebruik van alcohol, tabak en drugs erg belangrijk. Dit richt zich met name op jongeren, maar
ook problematisch alcoholgebruik onder ouderen
mag niet genegeerd worden.
- CDA Papendrecht wil meer prullenbakken plaatsen. Rondzwervend afval is een van de grootste
ergernissen onder inwoners. Daarnaast moeten
op plaatsen waar regelmatig honden worden uitgelaten, meer bakken voor hondenpoep worden
geplaatst.
- De gemeente moet het gebruik van zonnepanelen, goede isolatie en electrisch vervoer actief
stimuleren.
- In de komende periode willen we in Papendrecht
onderzoek en zo mogelijk een pilot om met
geothermie woningen te verwarmen.
- Onze afvalinzameling moet het aantal kilo’s restafval per inwoner fors helpen reduceren en
vriendelijk zijn voor onze inwoners. Tegelijk is het
ook belangrijk om de deelstromen van onder
andere gft, plastics, glas en papier zo schoon
mogelijk het houden, zodat deze ook echt
gerecycled worden.
- Het CDA wil ZAPpers (Zwerf-Afval-Pakkers)
vrijstellen van betalingsplicht bij inlevering van
zwerfafval.
- Het CDA wil dat er maatregelen genomen
worden om de kwaliteit van het oppervlaktewater
te verbeteren. Dit is vooral belangrijk in de zomer,
als er weinig water valt.
- CDA Papendrecht wil dat de luchtkwaliteit – met
name het terugdringen van fijnstof – verbeterd
wordt. Daarnaast moet geluidshinder zo veel als
mogelijk beperkt worden.
- Het CDA Papendrecht wil concrete initiatieven
ontwikkelen voor een duurzamer Papendrecht en
particuliere duurzame initiatieven faciliteren.
Daarbij geeft de gemeente zelf het goede
voorbeeld door zoveel mogelijk duurzame maatregelen te nemen. Kinderen en jongeren moeten
bewust gemaakt worden van het belang van
duurzaamheid, bijvoorbeeld door natuureducatie.

Speerpunten:

VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Voor veel mensen is het heel moeilijk
om een woning te vinden. Dit geldt
inmiddels voor vrijwel alle inwoners,
zowel starters als ouderen. We willen voorkomen dat er huizen worden
opgekocht die vervolgens voor hoge
prijzen worden verhuurd. Daarnaast
zullen snel moeten zorgen voor meer
betaalbare woningen. We vinden ook
andere woonvormen belangrijk zoals
tiny houses en woonvormen voor
groepen van senioren.
De omgevingswet biedt kansen om
beter met initiatiefnemers mee te
denken. De gemeente moet af van het
imago dat je niks mag als je iets wilt
bouwen.
Kwaliteit en onderhoud van het groen
in de gemeente zijn voor inwoners
topprioriteit. We ontvangen veel
meldingen waarbij dit nog te wensen
overlaat. CDA Papendrecht bestempelt dit dan ook als een van de speerpunten van het beleid in de komende
jaren.

- Het CDA wil meer aandacht voor ecologisch
maaibeheer, meer bio-diversiteit en bloemrijk
bermbeheer. Daarbij willen wij rekening houden
met voldoende speelruimte voor kinderen en
groen in de omgeving van wooncomplexen van
ouderen, omdat zij vaak aan huis gebonden zijn.
- Het CDA Papendrecht wil initiatieven stimuleren
en ondersteunen voor gezamenlijke woonprojecten voor ouderen, waarbij ook combinaties
van woningen voor ouderen en jongeren mogelijk
kunnen zijn. Verder is het CDA voor het realiseren
van wooncomplexen voor senioren met
facultatieve serviceverlening op het gebied van
maaltijden, schoonmaken en medische zorg.
Daarnaast willen wij letten op het realiseren van
voldoende betaalbare seniorenwoningen, waarbij
ook rekening wordt gehouden met de
behoefte van ouderen zoals het gebruik van
rolstoel en scootmobiel.
- Het CDA wil dat er meer betaalbare woningen
beschikbaar komen (koop en huur) voor al onze
inwoners. Het opkopen van huizen die dan weer
tegen hoge prijzen verhuurd worden, moet
krachtig worden tegen gegaan. Nieuwe wetgeving daarvoor moeten we ook in Papendrecht
benutten. Daarnaast moeten nieuw te bouwen
woningen betaalbaar zijn.
- Het CDA wil zorgvuldig omgaan met verdichting
van bestaande woonwijken met bebouwing. We
willen geen bebouwing van het groene gebied ten
noorden van de A15. We bouwen niet in de parken.
- Het CDA wil de kenmerkende kwaliteiten van
het Papendrechtse dijklint zoveel mogelijk behouden en herstel zo nodig stimuleren. De bestaande
twee wandel- en fietsroutes langs de rivier willen
we met elkaar verbinden. De route willen we ook
aantrekkelijker maken door zitjes en gelegenheid
voor een kop koffie.
- Het CDA blijft erop toezien dat de openbare
ruimte niet vervuilt en verloedert, maar dat
gewerkt wordt aan een schoon, heel en veilig dorp.
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BESTUUR,
ORGANISATIE
EN FINANCIËN
Wij zijn ervan overtuigd dat
Papendrechters gesteld zijn op hun
dorp, maar niet met de rug naar
anderen staan. Integendeel:
Papendrechters staan open voor hun
omgeving en willen daar graag een
bijdrage aan leveren, maar wel met
behoud van zelfstandigheid en autonomie. Papendrechters voelen zich
verbonden met de Drechtsteden, maar
evenzo ook met de Alblasserwaard.
Binnen de regio is Papendrecht een
dorp dat verbinding zoekt en actief
samenwerking met anderen wil
bevorderen. De belangen van onze
inwoners, bedrijven en instellingen
zijn gediend met een sterke regionale
samenwerking. De regiodeal is daarvan een mooi succes. We kijken ook
kritisch naar regionale samenwerking
door ons telkens de vraag te stellen,
wat betalen we ervoor en wat is de
meerwaarde?
Een belangrijke voorwaarde voor
een zelfstandige gemeente is dat
we financieel gezond zijn en blijven.
Papendrecht heeft te veel gesteund
op incidentele meevallers, we moeten
structureel de zaken op orde hebben
en realiseren ruimte voor grote
investeringen (zoals de nieuwe schoolgebouwen). Incidentele meevallers
reserveren we voor die belangrijke
investeringen.
De gemeentelijke organisatie van
Papendrecht staat ten dienste van de
inwoners van Papendrecht. De dienstverlening en informatievoorziening
moet snel en toegankelijk zijn. Burgers,
bedrijven en instellingen verlangen
van de gemeente dat zij betrouwbaar,
bereikbaar en geloofwaardig is, dat ze
procedures snel afhandelt en in heldere, klare taal communiceert. Daarbij is
het belangrijk dat de gemeente zich
inleeft en denkt in oplossingen, niet in
problemen. Omtzigt-politiek!
Het CDA-Papendrecht wordt niet
aangestuurd door het CDA in den
Haag. We zijn een Papendrechtse
vereniging
met betrokken leden
14uit
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Speerpunten:
- Waar nodig werken we samen, maar we blijven
een zelfstandig dorp. We staan voor een bestuur
dicht bij de Papendrechters.
- Het CDA ziet de Drechtsteden als een stedelijk
gebied, waarin zelfstandige gemeenten met een
eigen identiteit met elkaar samenwerken
- De grote economische samenhang van de
Drechtsteden vergt een volledig gezamenlijk
vormgegeven economisch beleid. De Drechtsteden krijgen de bevoegdheden om dat te
bereiken en de uitvoering te waarborgen. Het CDA
is trots op onze grote bedrijven, en heel goede
middelgrote bedrijven! Er zijn 2300 ondernemingen in Papendrecht waar we trots op zijn!
- CDA staat voor niet meer dan een
trendmatige aanpassing van de OZB. Onze
lasten moeten in verhouding staan met
onze voorzieningen.
- Er moet eerst gespaard worden voordat weer
nieuwe grote investeringen gedaan kunnen
worden.
- We staan voor een gezond financieel beleid,
we zadelen niet de volgende generatie op met
een slechte financiële boedel.

ACHTERGROND
EN BASIS VAN ONS
VERKIEZINGSPROGRAMMA
Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor
de traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid
en voor de Joods-Christelijke wortels die ons land hebben
gevormd. De Bijbel, het evangelie en het voorbeeld van Jezus
Christus is onze bron van inspiratie en ons richtsnoer. In een
onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities en de inspiratiebron de identiteit van onze samenleving. Juist
daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en
doorgeven in opvoeding en onderwijs.
In de, door ons gewenste, sterke samenleving richten mensen
met elkaar hun leven in via familie of gezin, buurt, vereniging,
geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en werken voor
elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in
onze visie dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom!
In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt
als eerste voor ons eigen thuis in familie en gezin, waarop je altijd
terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid
voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar doen we ook
als samenleving. Het blijkt dat heel wat burgers moeite hebben
om te voldoen aan alle eisen, die de huidige ingewikkelde
samenleving stelt. De overheid is er voor alle burgers en zal in
onze gemeente ondersteuning bieden waar nodig. Met elkaar
vormen we de samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt
overgelaten.
De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven,
vertalen we ook in een eerlijke economie. Waarbij we stevige
lessen hebben getrokken uit de economische crisis die ook veel
inwoners in onze gemeente en de gemeente zelf geraakt heeft.
In de eerlijke economie kiezen we voor eerlijke kansen voor
iedereen en oplossingen voor de lange termijn. Ons plan voor
een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het
welzijn van de komende generaties. Dat betekent dat we nu
verstandig moeten investeren in de economie van morgen:
in kennis, innovatie en duurzame groei.
Daarbij is het niet zo dat de gemeentelijke overheid dit allemaal
van bovenaf gaat regelen, vanuit een soort almachtige
probleemoplossende rol, maar de overheid helpt initiatieven
vanuit de samenleving ruimte geven en mogelijk maken.
Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap
waarin iedereen mee kan doen, nu en ook de komende
generaties.
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