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Visie 
	
Op 21 maart 2018 kunt u weer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Eerst en vooral hoopt het CDA 
dat u van uw stemrecht gebruik maakt. Kunnen stemmen is het feest van de democratie. Vervolgens hopen 
wij natuurlijk dat u op een kandidaat van het CDA stemt. Wij vinden dat we de afgelopen 4 jaar veel hebben 
bereikt maar ook dat er nog veel te doen valt. Waddinxveen is nooit af. Het is daarom belangrijk dat u ook 
de komende 4 jaar wordt vertegenwoordigd door CDA-gemeenteraadsleden die weten wat er in de 
samenleving leeft en die op basis van een duidelijke visie keuzes maken.  
 
De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samenleven. 
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. Het CDA staat voor 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 en 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. Juist hier leren we elkaar te helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Die belofte van 
zorg voor elkaar is ook van belang voor onze samenleving. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten. In die samenleving is de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed 
geregeld.  
 
De keuzes voor de (lokale) samenleving die we willen doorgeven, vertalen we ook in een eerlijke economie. 
We hebben stevige lessen 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. De overheid helpt initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven 
en mogelijk te maken. 
 
Waddinxveen is een fijn dorp om in te wonen. De afgelopen 4 jaar zijn daar weer grote stappen in gezet. 
Waddinxveen ligt er mooi bij. Het openbaar groen wordt goed onderhouden, de straten zijn netjes, het 
verenigingsleven bloeit en de voorzieningen van de grote steden liggen onder handbereik. Toch is 
Waddinxveen niet af. Om te zorgen dat Waddinxveen een ‘fijn dorp blijft om in te wonen’ stelt het CDA een 
paar kernpunten voor: 

1. Waddinxveen ligt er mooi bij (en dat moet zo blijven). 
2. Het verenigingsleven ‘groeit en bloeit’ er (en dat willen we ondersteunen). 
3. Waddinxveen is goed bereikbaar via openbaar vervoer, fiets en auto (en dat kan best nog 

beter). 
4. Met een actief gemeentebestuur dat vecht voor het behoud van (zorg)voorzieningen (en dat 

willen we stimuleren). 
5. Met ruimte voor een actieve burgerij (en die willen we uitdagen). 
6. Waar problemen benoemd kunnen worden (en ook worden opgelost). 
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Waddinxveen ligt er mooi bij   
	
In de afgelopen raadsperiode is er hard gewerkt aan het mooier maken van Waddinxveen. Hele wijken zijn 
opnieuw gestraat. Ook het lang verwachte nieuwe winkelcentrum heeft vorm gekregen en is het logische 
hart van Waddinxveen geworden. Het harde werken heeft voor overlast gezorgd (en zorgt het soms nog 
steeds) maar over het resultaat zijn de Waddinxveners erg tevreden. Het CDA wil dat zo houden. 
 
Concreet: 

ü Het CDA wil dat de gemeente investeert in het behoud van monumenten. 
ü Een gezamenlijke dag van rust, bezinning, kerkbezoek en ontmoeting is kostbaar en daar moeten 

we zuinig op zijn. In onze cultuur is dat de zondag. Mensen beleven rust op uiteenlopende 
manieren. Het is belangrijk dat we elkaar daarvoor ruimte bieden. Dat geldt ook voor 
winkelopenstelling op zondag. De gemeente moet samen met inwoners en bedrijven de 
mogelijkheden bespreken tot openstelling van supermarkten op zondagmiddag. 

ü Het CDA wil dat de gemeente faciliteert bij het beschikbaar stellen van leegstaande winkels voor 
nieuwe vormen van detailhandel, zoals markthallen, pop up stores en tijdelijke restaurants. 

ü De groene, openbare ruimte moet aantrekkelijker worden voor bewegen en ontmoeten. 
ü Stem het groen in de buurt af op de wensen van de bewoners. Bewoners kunnen kiezen voor 

hoogwaardig groen in hun buurt in ruil voor een bijdrage van die bewoners bij het onderhoud van 
dit groen. Communicatie hierover is heel belangrijk en draagt bij tot meedenken. 

ü Waddinxveen moet levensloop bestendig blijven: kinderen kunnen er vrolijk en veilig (bijvoorbeeld 
door handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten) opgroeien en mensen kunnen 
er gezond oud worden. 

ü Het CDA wil dat de eigenaren van de al vele jaren braakliggende kavels en een vervallen pand 
langs Kerkweg-Oost worden aangespoord om een mooie invulling te geven aan deze 
Waddinxveense zichtlocaties. 
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Het verenigingsleven ‘groeit en bloeit’ 
	
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de 
binding en leefbaarheid van ons dorp. Daar leren we samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de 
handen uit de mouwen te steken en respect te tonen. We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) 
publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze 
positieve ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan veel 
doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken.  
 
Concreet: 
 

ü Wij zijn kritisch op de vergunningverlening; het levert vaak veel onnodig, administratief gedoe op. 
We willen waar het kan vergunningen vervangen door meldingen. Ook zal de gemeente actiever 
moeten adviseren hoe een vergunnings- of meldingsprocedure werkt. 

ü Wij willen vrijwilligers ondersteunen door bij nieuwbouw of een verbouwing te zoeken naar 
combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken). 

ü Verenigingen en kerken worden betrokken bij de ontwikkeling van het jongeren- en sociaal beleid. 
ü De gemeente faciliteert initiatieven waarin sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid met elkaar 

worden verbonden. 
ü Het CDA wil een breed aanbod aan sportvoorzieningen in stand houden (inspelend op de vraag 

van de burgers) en een rijk verenigingsleven stimuleren en in stand houden en waar nodig 
financieel ondersteunen. 
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Blijvend goed bereikbaar via openbaar vervoer en met 
fiets en auto 
	
Waddinxveners werken vaak buiten Waddinxveen. Ze wisselen steeds vaker en gemakkelijker van baan. 
De centrale ligging van Waddinxveen in een economisch sterke regio, zorgt ervoor dat je dan niet telkens 
hoeft te verhuizen maar kan forenzen. Het is daarom belangrijk dat Waddinxveen goed bereikbaar blijft ook 
als het inwonertal verder toeneemt. De ligging aan de Gouwe en dus de afhankelijkheid van bruggen zijn 
daarbij een handicap. 
 
Concreet: 

ü Het CDA streeft naar een alternatieve oeververbinding, het liefst door middel van een tunnel onder 
de Gouwe. Samen met de provincie en de gemeente Alphen aan den Rijn zullen we moeten 
onderzoeken waar die tunnel het best kan komen zonder af te doen aan de natuur- en 
cultuurhistorische waarde van ons landschap. 

ü Om de bereikbaarheid van Waddinxveen te vergroten gaat de gemeente lobbyen voor: 
• het doortrekken van de metro van Nesselande naar Waddinxveen. 
• de aanleg van een fietssnelweg tussen Waddinxveen en Gouda. 

ü De veiligheid rond de treinstations moet worden gegarandeerd. Halen en brengen van passagiers 
gebeurt op een goed ingerichte zoen-en-zoef-zone. 

ü Mensen van alle leeftijden die willen fietsen, moeten dat ook op een goede en veilige manier 
kunnen doen. Fietspaden en snel-fiets-routes worden daarom goed onderhouden en waar nodig 
verbreed. 

ü De gemeente neemt hindernissen weg die duurzamer vervoer (deelauto’s, oplaadpunten) in de 
weg staan. 

ü Zogenaamde ‘shared-space’ gebieden worden niet meer toegepast omdat we het niet eens zijn 
met de uitgangspunten (sterke en zwakke verkeersdeelnemers strijden om hun eigen plek).  

ü De gemeente zorgt voor een vorm van lokaal openbaar vervoer voor mensen die door een fysieke 
beperking geen gebruik meer kunnen maken van fiets, auto of openbaar vervoer. Ook de 
belangrijkste Goudse zorgvoorzieningen (bijvoorbeeld Het Groene Hart Ziekenhuis) moeten op die 
manier bereikbaar blijven. 

ü Onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituaties zoals bij de rotonde Kerkweg-Oost en het 
oversteekpunt van het Gouweplein over de Kanaaldijk worden zo snel mogelijk aangepakt. 

			
	 	



 

 6 

Met een actief gemeentebestuur dat vecht voor het 
behoud van (zorg)voorzieningen 
	
Waddinxveen heeft ervoor gekozen om zelfstandig te blijven. Daarvoor zijn goede redenen. De keuze voor 
zelfstandigheid vergt een actief, initiatief nemend gemeentebestuur dat ervoor vecht dat basisvoorzieningen 
voor Waddinxveen behouden blijven en dat er een gezond economisch klimaat is voor Waddinxveense 
ondernemers. Oudere Waddinxveners (die er vaak ‘geboren en getogen’ zijn) moeten ook in Waddinxveen 
oud kunnen worden. 
 
Concreet: 

ü De gemeente faciliteert initiatieven (ook of juist van particulieren) die zorg aan ouderen leveren. 
ü De gemeente bevordert dat er een voorziening voor (demente) ouderen in Waddinxveen blijft. 
ü De gemeente ondersteunt lokale en regionale initiatieven, waarbij buurten, verenigingen, bedrijven, 

kerken, etc. met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving 
organiseren. 

ü Wij willen een vangnetregeling behouden zodat voorzieningen ook toegankelijk blijven voor 
mensen met een smalle beurs. 

ü Werk is één van de manieren om mee te kunnen doen in de samenleving. De gemeente spant zich 
in om mensen die vallen onder de Participatiewet te bemiddelen naar werk. 

ü De gemeente moet samenwerken met andere gemeenten in de regio. De regionale economie dient 
een belangrijk onderdeel te zijn bij het opstellen van een omgevingsvisie. 

ü Met name met de waterschappen zoekt Waddinxveen samenwerking om bijvoorbeeld te werken 
aan een klimaatbestendige gemeente. 

ü Het CDA is er voorstander van dat gemeenteraden - en daarmee inwoners van gemeenten - 
daadwerkelijke een stem hebben bij regionale samenwerking.  
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Met ruimte voor een actieve burgerij 
	
	
Wij geloven in de kracht van de samenleving. Inwoners en verenigingen moeten daarom het recht krijgen 
om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen: ze hebben het ‘recht om 
uit te dagen’. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van 
sportvelden door de club of de zorg voor ouderen. 
 
Concreet: 

ü Met een ‘Recht om uit te dagen’ (right to challenge) krijgen inwoners het recht om bij de gemeente 
een (alternatief) voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de 
gemeente. 

ü We willen ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een ‘recht om uit te dagen’ 
voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt 
aangeboden door de gemeente. 

ü Wij willen de verenigingen stimuleren en faciliteren gebruik te maken van hun ‘Recht om uit te 
dagen’ op het gebied van onderhoud van sportgebouwen- en velden bijvoorbeeld door de 
zelfwerkzaamheid te belonen. 

ü De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams en buurtapps om het 
veiligheidsgevoel te vergroten. Bij het signaleren van onraad of overlast kan de politie waar nodig 
snel in actie komen. De gemeente is het aanspreekpunt voor het opzetten van een 
buurtpreventieteam.  

ü Het CDA staat voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatieven van mensen 
binnen de lokale democratie. De gemeente moet daarvoor wel de ruimte en voorwaarden 
scheppen. Dit vraagt ook een andere houding van lokale politici en ambtenaren. Alleen dan kan de 
betrokkenheid van bewoners groeien.  

ü Wij bepleiten in het bijzonder een ruimere toepassing van evenementenvergunningen daar waar 
vrijwilligers-en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) 
activiteiten, zoals bv een concert in een kerk. 

ü De gemeente moet meer ruimte geven aan burgers over de herinrichting van een wijk en het 
groenonderhoud. 

ü De gemeente moet inwoners stimuleren en faciliteren om werk te maken van de energietransitie en 
de circulaire economie. De oprichting van een duurzame energie coöperatie voor en door 
Waddinxveners moet daarbij één van de speerpunten worden. 

ü Wij geloven dat afval een grondstof is. De gemeente moet de inwoners daarbij maximaal faciliteren 
bij het hergebruik van afval. 
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Waar problemen benoemd kunnen worden 
	
Er is de afgelopen jaren veel goeds bereikt. Wij kijken daarbij niet weg van de problemen die de afgelopen 
jaren niet konden worden opgelost. Zo is er een groot gat tussen de zorgbehoefte en de toegang tot zorg. 
Het is belangrijk om dit soort problemen te benoemen en te werken aan een oplossing. Ook maakt het CDA 
zich zorgen over geweld achter de voordeur.  
 
 
 
 
Concreet: 
 

ü Wij bepleiten dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten, om bijvoorbeeld verslavingsproblematiek en ook 
seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan. / gegevensuitwisseling 

ü Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg (WMO, 
Jeugdzorg) en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet 
begeleiden. Wachttijden moeten niet voorkomen bij de hulpverlening aan kwetsbare jeugd. 

ü Schoolpleinen en sportvelden moeten rookvrij worden. Gemeente, scholen en sportverenigingen 
werken samen om dat te bereiken. 

ü Eenzaamheid is groeiend probleem. De gemeente zal plannen van organisaties die dit probleem 
willen oplossen, ondersteunen. 

ü Samenwerking met het bedrijfsleven en de mogelijkheden van de Participatiewet blijken een 
gouden combinatie om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe banen te 
scheppen. Wij willen deze mogelijkheden optimaal benutten. 

ü Wachtlijsten in de schuldhulpverlening mogen niet voorkomen. De gemeente doet alles voor een 
snelle afhandeling van de vragen. 

ü Het CDA steunt maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken of van 
Humanitas, of scholen). Dit kunnen we doen door subsidie te geven. Maar ook door te zorgen voor 
huisvesting of praktische hulp te bieden. 

ü De gemeente stimuleert initiatieven vanuit de samenleving om nieuw Nederlanders en 
statushouders op te vangen en gastvrijheid te bieden. 

 
 

Tenslotte 
 

Met deze keuzes voor Waddinxveen levert het CDA de komende 4 jaar een constructieve bijdrage aan een 
stabiele, gezonde en veilige samenleving. Het CDA wil daaraan werken door de lasten voor de burgers niet 
te laten stijgen. Het financieel sobere en stabiele beleid moet daarom worden gecontinueerd.  
	


