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Inleiding 

Het CDA hanteert de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het maken van keuzes. 

Daarbij staan onze partijbeginselen centraal: gerechtigheid, solidariteit, gespreide 

verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. 

 

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.    

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.  

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. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities 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 een verantwoordelijkheid 

voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar doen we ook als samenleving. Als iedereen weer 

verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met elkaar die 

samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Als dat nodig is, wordt vanuit de 

gemeente de zorg en ondersteuning voor onze inwoners goed geregeld. 

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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1 Veiligheid 

Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. 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.  

Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de speerpunten van 

de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid onverminderd belangrijk. Daarbij moeten 

de inwoners een stem hebben.  

Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is 

belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) 

misstanden. Wijkagenten moeten daarbij als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig 

zijn in de buurt.  

Speerpunten: 

• Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. 

De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen 

meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. 

Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over 

het voorkomen van inbraken. De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, 

buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te 

vergroten. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over 

het opzetten van een buurtpreventieteam.  

 

• 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.  

 

• Veiligheidshuizen moeten nog meer gaan werken via een persoonsgerichte aanpak. 

Gemeente, jeugdzorg, reclassering en onderwijs moeten samen zorgen voor een sluitende 

aanpak voor elke gedetineerde die terugkeert in de samenleving. Ook moet de gemeente 

nauwer samenwerken met het gevangeniswezen om een goede terugkeer van 

gedetineerden te bevorderen. Hieraan kunnen ook vrijwilligers een bijdrage leveren.  

 

• Het CDA wil geen uitbreiding van JOP’s (Jongerenontmoetingsplekken) en de bestaande 

JOP’s goed in de gaten houden om overlastsituaties te voorkomen.  

 

• Het CDA wil dat kleine vernielingen in de openbare ruimte binnen twee/drie werkdagen 

worden hersteld. Om inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt 

jaarlijks een overzicht van de gemaakte herstelkosten gepubliceerd. De schade van vernieling 

wordt verhaald op de daders.  

 

• 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. 
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• Ook in een gemeente als Papendrecht kan sprake zijn van (dreigende) radicalisering bij 

personen. In dat geval kiezen wij voor een gezinsbrede aanpak, waarbij ook de gemeente een 

rol speelt. We moeten alert zijn en op signalen moet direct worden gehandeld. 

 

• De gemeente gaat actief met scholen aan de slag om ervoor te zorgen dat jongeren andere 

culturen en levensovertuigingen leren kennen, om zo vanuit de eigen afkomst en overtuiging 

bruggen te leren slaan naar de Nederlandse samenleving die we met elkaar vormen.   

 

• De gemeente neemt weer meer verantwoordelijkheid bij inburgering. De gemeente 

organiseert bij de verkrijging van het Nederlanderschap een feestelijke ceremonie, waarin 

aandacht wordt besteed aan onze manier van leven en de waarden van de democratische 

rechtsstaat worden uitgedragen. 

 

• CDA Papendrecht vindt dat alle vormen van ondermijning van het gezag actief en integraal 

bestreden moeten worden. 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. 

 

• Papendrecht moet een actieve rol blijven spelen binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland 

Zuid. Dat betekent ook dat de gemeente huisvesting moet blijven bieden aan de (regionale) 

politie, brandweer en ambulance. 
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2 Verkeer en vervoer 
 

Papendrecht is een goed bereikbare gemeente via zowel fiets, auto, bus als waterbus. Toch staat die 

bereikbaarheid ook onder druk, vanwege de vele files. Het is een goede zaak dat de komende jaren 

zowel de N3, A15 als A16 aangepakt worden. Dit moet ook een positief effect hebben op 

sluipverkeer door Papendrecht (Burgemeester Keijzerweg). De regionale lobby om de A15 tussen 

Ridderkerk en Gorinchem geheel te voorzien van twee keer drie rijstroken heeft ervoor gezorgd dat 

dit traject hoog op de agenda staat bij de Tweede Kamer en de minister. Nu is het zaak dat hiervoor 

snel geld beschikbaar komt, zodat er ook echt voor de lange termijn een oplossing komt voor de files. 

In de file staan op de A15 moet een uitzondering worden. 

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.  

Maar ook binnen Papendrecht zelf is er 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. 

Speerpunten: 

• CDA Papendrecht wil een voetpad aanleggen ten westen van de Veerweg, tussen de 

Burgemeester Keijzerweg en de ‘Witte Brug’. Op dit moment ligt daar alleen een fietspad, 

dat ook veel gebruikt wordt door voetgangers. Dit levert regelmatig gevaarlijke 

verkeerssituaties op. Er is voldoende ruimte aanwezig om naast het huidige fietspad ook een 

voetpad aan te leggen. 

 

• Regelmatig zijn er klachten over de kwaliteit van fietspaden in Papendrecht. Losse tegels, 

verzakkingen en andere mankementen zorgen voor gevaarlijke situaties voor de fietser. 

Daarom hanteert CDA het uitgangspunt dat waar mogelijk fietspaden worden geasfalteerd. 

Dit is veiliger, comfortabeler en goedkoper wat betreft onderhoud. Waar asfalteren niet 

mogelijk is, moeten slechte fietspaden direct worden opgeknapt. 

 

• Het groot onderhoud van de N3 biedt een uitgelezen kans om iets te doen aan de 

geluidsoverlast van de Papendrechtse brug. Omwonenden geven aan hier veel last van te 

hebben. CDA Papendrecht pleit daarom voor stil asfalt en andere mogelijke maatregelen om 

geluidsoverlast van met name vrachtverkeer tegen te gaan. Dat geldt ook voor maatregelen 

om de overlast van fijnstof zoveel mogelijk te beperken. 

 

• Met name rond het centrum moeten maatregelen genomen worden om de verkeerssituatie 

veiliger te maken. Dit geldt voor het gebied Veerweg-PC Hooftlaan-Markt.  

 

• Gemeente en ondernemers hebben door gezamenlijke afspraken de mogelijkheid gecreëerd 

om de eerste twee uren parkeren in de parkeergarage gratis te maken. Dit past bij datgene 

waar het CDA altijd voor heeft gepleit: gebruikers van het winkelcentrum benutten ieder hun 

eigen parkeermogelijkheden. Medewerkers parkeren met een vergunning, bezoekers in de 

parkeergarage en bewoners dichtbij huis. Nu komt het aan op de uitvoering. Daar hoort ook 

een strakke handhaving bij van het parkeren op straat. CDA Papendrecht heeft er 
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vertrouwen in dat het nieuwe parkeerbeleid voor een betere parkeerverdeling en meer 

bezoekers voor het centrum gaat zorgen. We moeten blijven evalueren om te zien of deze 

effecten ook echt optreden. 

 

• Het CDA wil doorgaand vrachtverkeer (sluipverkeer) op met name de Burgemeester 

Keijzerweg verbieden. Dit sluipverkeer zorgt voor opstoppingen, geluidsoverlast en een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Uiteraard blijft vrachtverkeer met bestemming 

Papendrecht gewoon toegestaan. 
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3 Economie 
 

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede 

werkgelegenheid. De gemeente creëert randvoorwaarden voor economische duurzame groei en 

ondersteunt bedrijven, maar zij gaat niet voor de individuele ondernemer keuzes maken.  

Van de Drechtstedenregio verwachten we een krachtig economisch beleid, om de regio te 

onderscheiden als maritieme topregio en om een sterker onderwijsaanbod te realiseren dat aansluit 

op de behoefte van bedrijven. Bedrijven in de regio hebben een actieve adviserende en stimulerende 

rol in een economic board voor de Drechtsteden. Het CDA wil intensief blijven samenwerken in de 

Drechtsteden op het gebied van werkgelegenheid en grote thema’s als ruimtelijke ordening en 

vestigingsbeleid voor (grote) bedrijven.  

Speerpunten: 

• De ontwikkeling van een maritieme campus vanuit het bedrijfsleven moet door de gemeente 

van harte ondersteund worden. Ook als bedrijven opleidingen willen faciliteren die zorgen 

voor banen bij dat bedrijf ondersteunen wij dat van harte.  

• Het CDA blijft tegen de koopzondag en wil deze dan ook afschaffen. Zondagopenstelling 

dwingt kleine ondernemers tegen hun zin open te gaan, zeker als gevolg van 

branchevervaging die optreedt. Het CDA vindt dit ongewenst. Er is namelijk meer dan 

economie; iedereen heeft recht op rust en tijd voor de naaste. Overigens tonen 

bezoekersaantallen en het aantal geopende winkels aan dat er in Papendrecht onvoldoende 

behoefte bestaat aan een koopzondag. 

 

• Om startende bedrijven en ZZP’ers te ondersteunen, organiseert de gemeente samen met de 

ondernemersverenigingen uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers. Als een 

bedrijf ergens niet binnen de regels past zoekt de gemeente met de ondernemer actief mee 

naar andere mogelijkheden.  

 

• Steeds meer bedrijven willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen 

onderzoeken of een jaarlijkse Beursvloer voor contact van bedrijven met verenigingen, 

instellingen en scholen in Papendrecht voorziet in een behoefte.  In Dordrecht is de 

Beursvloer inmiddels met succes gestart.  

 

• CDA Papendrecht wil de vorming van Bedrijfsinvesteringszones actief bevorderen. Zo kunnen 

ondernemers binnen een gebied samen initiatieven nemen om het schoon, heel en veilig te 

houden en aan promotie te doen (bijv. door evenementen). Alle bedrijven dragen hier 

financieel aan bij, zodat meeliftersgedrag wordt uitgesloten. 
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4 Onderwijs 

 
Papendrecht heeft een regionale functie op gebied van onderwijs, met name in het voortgezet 

onderwijs. Daar zijn we trots op. 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. Het Integraal 

Huisvestingsplan vormt de basis voor hoe we met schoolgebouwen omgaan. 

 

Speerpunten: 

 

• Het CDA wil goede huisvesting voor de scholen De Lage Waard en het Willem de Zwijger 

College. Onze voorkeur gaat uit naar kleinschaligheid, een menselijke maat en dus niet álle 

leerlingen op een locatie. We willen met de scholen opnieuw het gesprek aangaan over wat 

nodig is voor de toekomst. Samenwerking tussen scholen is prima, maar scholen moeten hun 

eigen identiteit kunnen behouden.  

 

• 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 MBO- en HBO-onderwijs in de regio moet zowel op gebied van kwaliteit als diversiteit 

naar een hoger niveau. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan beter. De 

focus moet daarom liggen op die domeinen waar onze regio sterk en onderscheidend is: 

techniek, zorg en logistiek. 

 

• 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.  
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5 Sport, recreatie en cultuur 
 

Sport, recreatie en cultuur zorgen voor verbinding in onze samenleving. Daarnaast zorgt het voor 

ontspanning en plezier naast het drukke bestaan van vandaag de dag. Sportdeelname is gezond en 

gaat overgewicht tegen. Daarnaast bevordert deelname aan sport teamgeest en leren jongeren zich 

inzetten voor elkaar. Met onze prachtige nieuwe sportaccommodatie kunnen we weer jaren vooruit. 

Maar er moeten ook voldoende sport- en speelplekken zijn in de wijken, zodat iedereen de 

mogelijkheid heeft om dichtbij huis sportief bezig te zijn.  

CDA Papendrecht wil graag de discussie aan over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk in 

Papendrecht. Het gaat daarbij om de wensen en behoeften van jongeren en de rol die de gemeente 

hierin moet spelen. Tieners tot de leeftijd van 18 jaar verdienen meer aandacht. 

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 

 

Speerpunten: 

• Het uitgangspunt voor CDA Papendrecht is dat iedere buurt minimaal één sport- en speelplek 

heeft. Waar dat nog niet het geval is, kan de gemeente samen met buurtbewoners op zoek 

naar mogelijkheden om zo’n plek te creëren.  

 

• CDA Papendrecht ziet graag een jaarlijks of tweejaarlijks festival voor en door inwoners van 

Papendrecht. Dit biedt ontspanning en vertier, maar is ook goed voor de samenhang binnen 

Papendrecht. Waar omliggende gemeenten al zo’n eigen festival kennen, hebben we dit in 

Papendrecht niet. De nieuwe Markt en omgeving biedt hiervoor ruimte. Alle inwoners 

moeten plezier kunnen beleven aan het festival. Daarom is een brede vertegenwoordiging 

van ondernemers, verenigingen, kerken en maatschappelijke instellingen bij de organisatie 

noodzakelijk. Bij de eerste editie kan de gemeente nog een belangrijke rol spelen, daarna 

moet de organisatie overgenomen worden door bijvoorbeeld een stichting. 

 

• CDA Papendrecht vindt dat de discussie over jeugd- en jongerenwerk niet langer moet gaan 

over de bouw van een duur jongerencentrum. Een gebouw moet niet leidend zijn, maar de 

wensen en behoeften van jongeren. Er zijn voldoende locaties in Papendrecht waar 

activiteiten mogelijk zijn en die dichterbij de jeugd staan. Jeugd- en jongerenwerk hoort 

onafhankelijk van de gemeente te kunnen worden uitgevoerd, in samenhang met bredere 

welzijnsactiviteiten. De juiste organisatievorm die hierbij passend is wordt onderzocht. 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 uitgaansgelegenheden voor tieners tot 18 jaar. De gemeente moet 

initiatieven hiervoor, zoals NIX- en frisfeesten, ondersteunen. 

 

• Om Papendrecht aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme, wil CDA Papendrecht 

verkennen welke mogelijkheden er zijn om ten noorden van de A15 en de Betuwelijn een 

recreatiegebied te ontwikkelen. Behoud van het groene karakter van dit gebied staat daarbij 

centraal. Recreatie en groen gaan daarbij hand in hand. Dit gebied kan gaan dienen als 

recreatieve achtertuin van Papendrecht, maar ook als trekpleister voor toeristen en een 

knooppunt voor fietsers die de Alblasserwaard bezoeken. Ook in onze buurgemeente wordt 

de komende jaren zo’n recreatiegebied ontwikkeld. Door hierbij aan te sluiten, versterken 
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we de aantrekkelijkheid en economie van onze gemeente en de regio.  

 

• Ook de mogelijkheden van recreatie op en langs het water kunnen beter worden benut. 

Daarom ziet CDA Papendrecht graag een openbaar toegankelijke voorziening om bootjes te 

water te laten. Hiervoor moeten inwoners op dit moment nog uitwijken naar omliggende 

gemeenten. Daarnaast wil het CDA een doorgaande wandel- en fietsroute creëren langs de 

rivier. 
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6 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, 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. 

Sommige taken 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.  

Professionele hulporganisaties worden gestimuleerd om steeds beter samen te werken met 

vrijwilligersorganisaties op hun terrein. Vrijwilligers zijn onmisbaar, en verdienen alle respect en 

steun. Een mooi voorbeeld zijn bijna vijftig vrijwilligers die vluchtelingengezinnen bezoeken en 

helpen met de taal, georganiseerd en ondersteund door SIHVPA (Stichting Interkerkelijke Hulp 

Vluchtelingen Papendrecht). Deze hulp is aanvullend aan wat vrijwilligers van Vluchtelingenwerk 

doen. 

 Speerpunten: 

 

• Het CDA wil meer vormen van mantelzorgondersteuning mogelijk maken, zodat mensen 

langer de zorg kunnen volhouden. We denken dan aan echt contact door middel van bezoek 

aan huis, met gerichte informatie, tijdelijke vervanging van zorg thuis tijdens vakantie en 

deelopnames. Daarbij hebben we bijzonder aandacht voor mensen die een partner hebben 

met dementie of een langdurige ziekte. 

 

• Het CDA wil één fysieke en digitale plek waar maatschappelijke ondersteuning wordt 

aangeboden. Dit betekent dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het sociale 

wijkteam samen moeten komen en zichtbaar en herkenbaar moeten zijn. Het CDA staat voor 

één gezin, één plan, één regisseur. Hier is nog veel in samenwerking en samenhang te 

bereiken. 

 

• Op het gebied van armoede willen we actievere bestrijding en vooral preventie van grote 

problematische schulden. De overheid verwachtte altijd zelfredzaamheid van burgers, maar 

er is gebleken dat veel inwoners – vooral laagopgeleide mensen – een steun in de rug nodig 

hebben en minder papierwerk. We stimuleren meer samenhang in de strijd tegen armoede, 

waar nu nog veel verschillende organisaties iets in doen. Scholen moeten in lesprogramma’s 

aandacht besteden aan het omgaan met geld. Vrijwillige begeleiders moeten sneller kunnen 

worden ingeschakeld. 

 

• Papendrecht heeft meer dan 500 bijstandsgerechtigden(dossiers). Daarmee zijn meer dan 

1000 inwoners van Papendrecht afhankelijk van bijstand. Het CDA vindt dit aantal veel 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. 

• CDA Papendrecht gaat voor een jeugdwerkloosheidsvrije gemeente. Alle jongeren moeten 

een opleiding of stage volgen, werken of een combinatie daarvan. We moeten actief op zoek 
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naar jongeren onder de 27 jaar die niet werken of leren en niet meer in beeld zijn.  

 

• Teveel statushouders blijven hangen in een uitkering. Dit vraagt om een actievere houding 

van alle betrokkenen en gerichte bemiddeling naar werk, ook als het inburgeringsprogramma 

nog loopt.  Met meer 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 

digitaalvaardige mensen, bijvoorbeeld via de nieuwe bibliotheek. 

 

• We willen eenzaamheid bestrijden. Om ontmoetingen te bevorderen, stimuleren we 

initiatieven zoals sociale moestuinen, maaltijdprojecten en initiatieven voor 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 toewijzing van een huurwoning (nu nog alleen via het puntensysteem) moet uitgebreid 

worden met urgentie van mantelzorg. 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.  

 

• Jeugdzorg wordt op een professionele manier in de regio georganiseerd met aandacht voor 

solidariteit en kwaliteit. In de toekomst willen we meer maatwerk voor gemeenten mogelijk 

maken, omdat de aard van de problematiek per gemeente verschilt. 
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7 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. 

 Speerpunten:  

• Chemische bedrijven in de omgeving moeten gedwongen worden de uitstoot en lozing van 

zeer zorgwekkende stoffen tot een absoluut minimum te beperken. Ze moeten hierbij altijd 

de best beschikbare technieken gebruiken. Als dat in het belang van de volksgezondheid is, 

moet de gemeente Papendrecht bij de vergunningverlener aandringen op verdere beperking 

van de vergunning. Ook als er onzekerheid bestaat over de gevolgen van een stof voor de 

volksgezondheid, moet de vergunning stevig worden ingeperkt. 

• 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. Samen met de Dienst Gezondheid & Jeugd moeten 

preventieprogramma’s voortgezet worden die zich richten op zowel jongeren, ouders als de 

omgeving. Ook andere ‘nieuwe’ verslavingen zoals gameverslaving moeten onderdeel zijn 

van het lokaal gezondheidsbeleid.   

 

• 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.  

 

• Het afvalbrengstation en de gemeentewerf moeten vernieuwd worden, binnen de 

gemeentegrenzen van Papendrecht. Service en dienstverlening voor de inwoner moet 

daarbij beter worden geregeld. Het CDA Papendrecht wil de openingstijden van de 

milieustraat op zaterdag uitbreiden. Deze zijn nu te beperkt, wat leidt tot grote drukte en 

lange wachttijden. We zien hier ook mogelijkheden voor het bieden van werk aan mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor het groenonderhoud. 

    

• Het CDA wil dat er maatregelen genomen worden om de kwaliteit van het oppervlaktewater 

te verbeteren. Dit kan binnen Papendrecht door het realiseren van zogenoemd effluent 

water van de waterzuivering in singels en sloten te laten stromen. Dat betekent dat schoon 

water uit de waterzuivering gebruikt wordt om de kwaliteit van het oppervlaktewater te 

verbeteren, in tijden dat door lage waterstand niet gepompt wordt. 
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• CDA Papendrecht wil 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. De deelname 

aan Operatie Steenbreek moet worden voortgezet en uitgebreid. Het CDA kiest voor een 

gezonde balans tussen ecologisch maaibeleid en behoud van kwaliteit van de openbare 

ruimte. Kinderen en jongeren moeten bewust gemaakt worden van het belang van 

duurzaamheid, bijvoorbeeld door natuureducatie op de kinderboerderij, de natuur- en 

vogelwacht en de fruitheerlijkheid. Maar ook aan regionale initiatieven zoals de aanleg van 

een Warmtenet en collectieve inkoop van zonnepanelen moet de gemeente Papendrecht 

actief blijven deelnemen. 

 

• Het CDA wil naar een andere vorm van afvalinzameling: van afval naar grondstof. Op dit 

moment leidt het systeem van afvalscheiding nog tot teveel kilo’s restafval per persoon. Dit 

restafval wordt verbrand en kan niet worden hergebruikt. De belangrijkste voorwaarde bij de 

keuze van een nieuw inzamelingssysteem is dat het zo vriendelijk mogelijk voor inwoners 

moet zijn, waarbij het CDA uit principe zoveel mogelijk voor bronscheiding kiest. Dat wil 

zeggen dat inwoners zelf zoveel mogelijk kunnen scheiden Het CDA is geen voorstander van 

de invoering van systemen zoals diftar, omdat gebleken is dat dit tot meer zwerfaval en 

dumpingen leidt. 
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8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Ontwikkeling 

Papendrecht is een mooie woongemeente gelegen in het zuiden van de Randstad. Het ligt enerzijds 

gunstig ten opzichte van steden zoals Rotterdam en Dordrecht en grenst anderzijds aan de groene 

Alblasserwaard en het natuurgebied van de Biesbosch. Het CDA Papendrecht staat voor een goed 

vestigingsklimaat en woonmilieu voor inwoners en bedrijven. Schoon, heel en veilig zijn hierbij 

kernwoorden. Het woningaanbod dient gevarieerd te zijn, gericht op jong en oud, waarbij tevens 

aandacht is voor het langer thuis kunnen wonen van ouderen.  

 

De regionale ambitie is dat er 25.000 woningen worden bijgebouwd. Dit moet leiden tot een 

inwoneraantal van meer dan 300.000 in de Drechtsteden. Papendrecht moet hieraan een passende 

bijdrage leveren. De randvoorwaarde is dat inwoners altijd op loopafstand van een parkachtige 

omgeving kunnen blijven wonen. 

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.  

 Speerpunten:   

• Het CDA wil In heel Papendrecht zowel de kwaliteit als het onderhoud van het groen 

verbeteren. 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 zorgvuldig omgaan met verdichting van bestaande woonwijken met bebouwing 

en geen bebouwing van het groene gebied ten noorden van de A15. De recreatieve functie 

en het groene karakter van de Slobbengors moet worden versterkt. 

• Het CDA wil de kenmerkende kwaliteiten van het Papendrechtse dijklint zoveel mogelijk 

behouden en herstel zo nodig stimuleren. 
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9 Bestuur en organisatie 

Papendrecht is een herkenbare woongemeente met een sterke onderwijsfunctie binnen de 

Drechtsteden en de Alblasserwaard, met een subregionaal voorzieningenniveau op gebied van 

winkelen, sport, recreatie en cultuur. Papendrechters zijn gesteld op hun dorp, maar staan niet met 

de rug naar anderen. 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.  

Om de gemeenschap van Papendrecht goed te kunnen blijven bedienen moet de gemeente 

financieel op orde blijven en moet de gemeentelijke én de regionale organisatie gericht blijven op 

een doelgerichte en doelmatige dienstverlening. Het CDA staat bekend als een partij die meer nog 

dan anderen oog heeft voor een duurzame ontwikkeling daarvan, zodat er geen geld verspild wordt 

en er niet wordt ingeteerd op de toekomst van de volgende generatie.  

 

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.  

Speerpunten: 

• Het CDA is tegen het oude denken dat schaalvergroting altijd beter is. Wij willen niet dat 

anderen (bestuursorganen) kiezen over onze toekomst en zijn tegen gedwongen 

fusietrajecten en de vorming van één Drechtstad. Papendrecht moet voor haar toekomst 

zelfstandige afwegingen kunnen maken. 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.  

 

• De ‘Groeiagenda’ voor de Drechtsteden en Papendrecht willen wij verder invulling geven om 

duurzame ontwikkeling mogelijk te maken van onze woningvoorraad, economie, 

arbeidsmarkt, leefbaarheid en bereikbaarheid.  

 

• In de Drechtstedelijke samenwerking wordt in versterkte mate ingezet op niet-vrijblijvende 

samenwerking. Dit vergt een slagvaardig Drechtstedenbestuur en een politiek 

georganiseerde Drechtraad enerzijds en voldoende mogelijkheden voor democratische 

controle van de individuele gemeenteraden anderzijds.  

 

• De gemeente Papendrecht heeft door haar geografische ligging zowel belangen binnen de 

regio Drechtsteden (voorkant) als binnen de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 

(polderkant). De samenwerking binnen beide regio’s zal worden voortgezet.  

-  
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• De OZB mag in principe alleen stijgen met het inflatiepercentage. Andere heffingen moeten 

in principe kostendekkend zijn. Specifieke uitkeringen die de gemeente ontvangt moeten 

conform hun doelstelling besteedt worden. Het CDA wil geen potjescultuur en geen 

potverteren. De financiële huishouding moet transparant en duurzaam zijn. De netto-

schuldquote van de gemeente moet worden verbeterd. Er moet eerst gespaard worden 

voordat weer nieuwe grote investeringen gedaan kunnen worden. Het CDA blijft werken aan 

meer transparantie in de planning & control- cyclus, met een koppeling van middelen aan 

prestaties. 

 

• Het CDA Papendrecht staat voor toegankelijke dienstverlening en informatie via de balie in 

het gemeentehuis, oude media én nieuwe media. Digitale informatie en dienstverlening van 

de gemeente moet vindbaar en te begrijpen zijn, ook voor mensen met een beperking. Om 

die reden moet de gemeentelijke website voldoen aan het waarmerk drempelvrij. De 

gemeente kan gebruikmaken van nieuwe vormen van social media om zo aan te sluiten bij de 

nieuwste communicatieontwikkelingen en –behoeften van de inwoner. Maar wat het CDA 

betreft zal dit niet in de plaats komen van communicatie via bijvoorbeeld het huis-aan-

huisblad. Elke doelgroep blijft vragen om een andere benadering. Wijklijnmeldingen moeten 

doorgegeven kunnen worden via de mobiele telefoon en via de website. 

 

• De avondopenstelling, het werken op afspraak en het bezoeken van mensen, zijn 

voorbeelden van klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners. Het CDA wil deze 

mogelijkheden graag behouden en versterken. Zo vinden wij dat ook bij het aanvragen van 

bijvoorbeeld een vergunning een ‘keukentafelgesprek’ moet plaatsvinden, waarbij 

ambtenaren op locatie actief meedenken.  

 

• De mogelijkheden van Puur Papendrecht worden verder versterkt om de brede 

communicatie met en tussen inwoners te vergroten.  

 

• Het CDA blijft sturen op een efficiënte bedrijfsvoering door de gemeente en door de 

gezamenlijke regionale organisatie. De ontwikkeling van de regio vraagt een 

doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie op het gebied van regie, 

opdrachtgeverschap en control ten opzichte van de centrale diensten van de Drechtsteden.  

-  

 


