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				Inleiding

Het	Christen	Democratisch	Appèl	(CDA)	is	een	brede	volkspartij!		Dé

gezinspartij.

Dat	hebben	we	gemerkt	bij	onze	talloze	bezoeken	aan	en	gesprekken	met

sportverenigingen,	zorginstellingen,	bibliotheken,	historische	verenigingen,

scholen,	politie,	buurtinitiatieven,	bedrijven,	initiatiefnemers	van	bijzondere

projecten	en	vooral	ook	met	heel	veel	burgers	bij	bijvoorbeeld	de	burendag.		

Tinet	de	Jonge	en	Jan	Verbeek	hebben	tijdens	die	gesprekken	als	CDA

kwartiermakers	gemerkt	dat	veel	mensen	van	alle	leeftijden	zich	thuis	voelen

bij	het	CDA.	Het	CDA	geeft	verbinding	in	onze	dorpen	een	belangrijke	plaats:

Samen	sterk!	Het	gaat	daarbij	steeds	om	mensen.	Menselijk	geluk,	menselijke

waardigheid	en	wederzijds	respect,	veiligheid	en	geborgenheid,	zorg	voor

elkaar,	gemeenschapszin.	Dit	zijn	onze	uitgangspunten.	Het	CDA	stelt	het

belang	van	de	mens	in	zijn	maatschappelijke	verbanden	boven	het	belang	van

het	individu	of	de	markt.	Iedereen	telt	mee	en	wordt	gestimuleerd	om	binnen

zijn	mogelijkheden	actief	deel	te	nemen	in	de	lokale	samenleving.	

CDA	Zuidplas	wil	richting	geven	en	vindt	dat	de	CDA	raadsfractie	het

gemeentebeleid	op	hoofdlijnen	op	bovengenoemde	uitgangspunten	moet

baseren	en	het	steeds	weer	daaraan	moet	toetsen.	Het	CDA	is	een	partij	die

daar	waar	mogelijk,	bestuurlijke	verantwoordelijkheid	wil	nemen	en	daar

collegeverantwoordelijkheid	voor	wil	dragen.	Wij	willen	een	bijdrage	leveren

aan	een	stabiel	gemeentebestuur	van	Zuidplas	door	samen	met	andere

partijen	een	stabiele	coalitie	te	vormen	en	een	wethouder	te	leveren	in	het

College	van	B&W.	

Het	doel?	Een	veilige	gemeente	waar	iedereen	mee	kan	doen.	

Het	CDA	wil	verbinden	en	richting	geven!	
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Wij	zorgen	voor	mensen	die	dat	nodig	hebben.

Professionele	zorg	en	mantelzorg,	in	een

instelling	of	thuis.	Deze	belofte	om	voor	elkaar	te

zorgen	is	voor	ons	niets	anders	dan	het	oude,

vertrouwde	idee	van	naastenliefde	en

solidariteit.	Zorg	gaat	over	mensen.	Wij	kiezen

voor	zorg	waarin	de	mens	met	de	noodzakelijke

zorgvraag	en	niet	het	budget	leidend	is.	Het	is

aan	de	gemeenteraad	om	hiervoor	voldoende

middelen	in	de	begroting	op	te	nemen.	

De	jeugdzorg	is	nu	in	handen	van	de	gemeenten.

De	zorg	voor	jongeren	die	dat	nodig	hebben

moet	beschikbaar	zijn.	Geen	wachtlijsten!	

Waar	mogelijk	willen	wij	deze	zorg	combineren

met	het	passend	onderwijs.	De	zorg	voor

mensen,	jong	en	oud,	met	een	beperking	moet

toereikend	zijn.	Iedereen	moet	mee	kunnen

doen.	

Toewijzing	van	huishoudelijke	hulp	voor

mensen	die	dat	nodig	hebben,	moet	eenvoudig

geregeld	worden.	In	alle	gevallen	moet

maatwerk	het	uitgangspunt	zijn.	Wat	mensen

zelf	kunnen	met	hun	familie	en	vrienden,	doen

zij	zelf.	Overbelasting	van	mantelzorgers	ligt	in

veel	gevallen	op	de	loer.	Actieve	ondersteuning

van	de	mantelzorgers	vanuit	de	gemeente	is	van

groot	belang.	Hierbij	kan	het	PGB	een

belangrijke	rol	spelen.	Het	CDA	is	een

voorstander	van	het	toekennen	van	een	PGB,

waarbij	de	verantwoordelijkheid	bij	de

ontvanger	ligt.

Het	CDA	is	voorstander	van	werkstages	voor

bijstandsgerechtigden,	voor	wie	dit	mogelijk	is,

teneinde	de	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	te

verkleinen.	

							

'Zorg	voor	elkaar	en	voor	een
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Eén	loket	voor	zorg

Eenzaamheid	tegengaan

De	mens	met	de	zorgbehoefte
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horen	bij	elkaar
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Onderwijs

Het	kind	staat	centraal.	Voor	alle	kinderen	in	Zuidplas	geldt	dat	ze	in

het	eigen	dorp	veilig	naar	school	moeten	kunnen	gaan,	thuisnabij

onderwijs!	In	brede	scholen	wordt	samengewerkt	tussen	de

verschillende	voorzieningen	binnen	het	schoolgebouw.	Ze	versterken

elkaar.	Wanneer	wij	nieuwe	scholen	bouwen,	dan	zijn	dit	wat	het	CDA

betreft	brede	scholen	(integrale	kindcentra).	Waar	mogelijk	worden

buitenschoolse	opvang,	kinderopvang,	cultuur	en	sport	ook

toegevoegd	aan	de	scholen.	De	samenwerking	binnen	Brains	wordt

verder	uitgebouwd.

Onze	gemeente	is	niet	heel	groot.	Misschien	gaat	uw	kind	naar

speciaal	basisonderwijs	buiten	onze	gemeentegrenzen.

Leerlingenvervoer	kost	veel	geld.	Dat	geld	kan	ook	ingezet	worden	om

kinderen	die	speciaal	basisonderwijs	nodig	hebben,	zoveel	mogelijk

passend	onderwijs	te	bieden	binnen	de	gemeentegrenzen.

Het	CDA	is	voorstander	van	het	aanbod	van	volledig	voortgezet

onderwijs	binnen	onze	gemeentegrenzen.	Het	CDA	wil	bevorderen	dat

kinderen	in	hun	schoolperiode	in	contact	komen	met	de	regionale

arbeidsmarkt	door	(maatschappelijke)	stages	en	bedrijfsbezoeken,

zodat	dit	bijdraagt	aan	de	hun	groei	in	verantwoordelijkheid	en

persoonsvorming.	

Ouders	Brede	school	Moordrecht:	‘De	fietsstraat	is

zeker	een	verbetering	maar

nog	altijd	zijn	er	stukken	

waardoor	we	onze	kinderen	niet	alleen	naar	school

laten	gaan.’	
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Veiligheid

Nynke	Bosselaar	(buurtpreventie	Nieuwerkerk)	‘We

merken	tijdens	buurtpreventie	dat	een	politiebureau	in

Nieuwerkerk	écht	bijdraagt	aan	de	veiligheid.	Agenten

zijn	dan	zichtbaarder	en	fysiek	dichtbij.	In	Nieuwerkerk

worden	de	aanrijtijden	vaak	niet	gehaald.	Een

politiebureau	om	de	hoek	zou	al		schelen!’	



Veiligheid	is	niet	alleen	dat	politiebureau.	Het	CDA	staat	voor	een

veilige	samenleving.	Dat	is	veilig	zijn	en	je	veilig	voelen.	Met	inspraak

van	inwoners	worden	onveilige	verkeerssituaties	in	de	dorpen	in	kaart

gebracht.	Vervolgens	wordt	er	met	Veilig	Verkeer	Nederland	gezocht

naar	veiligere	oplossingen.	Het	CDA	staat	achter	de	hulpverleners	in

de	dorpen	zoals	politieagenten,	(vrijwillige)	brandweerlieden	en	de

buitengewone	opsporingsambtenaren	(BOA).	Maar	zeker	ook	de

initiatieven	die	door	burgers	zelf	gestart	zijn,	zoals	de

buurtpreventiegroepen	in	Nieuwerkerk,	Zevenhuizen	en	Moerkapelle,

of	appgroepen	zoals	in	Moordrecht.	Zij	verdienen,	daar	waar	nodig,

ondersteuning	door	de	gemeente.	

Inzet	op	terugkeer	van	een	politiebureau	en/of

behouden	van	politiepost

De	brandweer	ondersteunen	bij	het	op	peil	houden

van	vrijwilligers

Buurtpreventiegroepen	ondersteunen	waar	nodig	

Veilige	fiets-	en	wandelroutes	naar	scholen,

winkelcentra,	sport-	en	cultuurvoorzieningen	



Financiën

“De	gemeente		is	er	niet	voor	zichzelf,	maar	voor	inwoners	en

ondernemers	in	Zuidplas”.	De	gemeente	moet	zorgvuldig	omgaan

met	de	belasting	die	inwoners	betalen.	Dat	betekent	dat	de	gemeente

alleen	die	taken	doet	die	nodig	zijn	en	niet	meer	geld	uitgeeft	dan	er

binnenkomt.	

De	gemeente	kan	geen	gaten	in	de	begroting	opvullen	door	de	OZB	te

verhogen.	De	OZB	is	niet	de	sluitpost	van	de	begroting.	Tegenvallers

op	de	begroting	moeten	worden	opgevangen	door	bezuinigen	op

gemeentelijke	uitgaven.	Hierbij	wordt	niet	gekozen	voor	de

kaasschaafmethode,	maar	zullen	daadwerkelijke	keuzen	in	het	beleid

worden	gemaakt.	De	komende	collegeperiode	mogen	de	belastingen

hooguit	stijgen	met	de	inflatie.	Het	CDA	streeft	naar	een	OZB	tarief

dat	lager	is	dan	bij	minimaal	de	helft	van	de	andere	Zuid-Hollandse

gemeenten.	Voor	diensten	en	producten	betalen	inwoners	een

kostprijs	dekkende	vergoeding	(leges).	Deze	bedragen	worden

onderbouwd,	zijn	helder	en	worden	gecommuniceerd.	Hondenbezitters

betalen	relatief	veel	belasting.	Deze	hondenbelasting	wordt	slechts	deels

gebruikt	voor	voorzieningen	voor	honden.	Daarom	vindt	het	CDA	dat	deze

belasting	stevig	verlaagd	moet	worden.	Voor	onze	lange	termijn

voorzieningen	(zoals	straatverlichting	en	riolering)	wordt	voldoende

geld	gereserveerd	zodat	er	geen	achterstanden	of	toekomstige	budget

problemen	ontstaan.	Met	andere	gemeenten	werken	we	samen	als	dit

efficiënter	(goedkoper)	of	effectiever	(beter)	is.	Dit	kan	het	geval	zijn

wanneer	de	gemeente	Zuidplas	met	andere		gemeenten	meer	kennis

en	kunde	kan	aantrekken	of	meer	invloed	kan	uitoefenen.

De	gemeente		moet	op	tijd	haar	rekeningen	betalen.	Ondernemers

hebben	recht	op	een	betaling	van	hun	facturen	op	het	afgesproken

moment.	De	gemeente	dient	daar	waar	mogelijk	offerte-aanvragen	zo

te	formuleren	dat	de	eigen	ondernemers	kunnen	meedingen	naar	de

opdracht.	

		

OZB	tarief	lager	dan	bij	minimaal	de

helft	van	de	Zuid-Hollandse

gemeenten	

Een	sluitende	begroting	en

meerjarenperspectief	

Hondenbelasting	verlagen/halveren	
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Economie	en

ondernemers

Een	gezonde	economische	ontwikkeling	levert	een	belangrijke	bijdrage

aan	de	welvaart	van	de	samenleving.	Economische	groei	betekent	een

lagere	werkeloosheid	en	het	betaalbaar	houden	van	allerlei

voorzieningen.	De	gemeente	kan	een	cruciale	rol	spelen	in	het

stimuleren	van	de	economische	bedrijvigheid,	door	het	scheppen	van

een	goed	ondernemersklimaat.	Samenwerkingen	en	overleg	met	het

plaatselijke	bedrijfsleven	is	een	belangrijke	voorwaarde.	Goede

ondernemersnetwerken	zijn	hierbij	belangrijk.

Van	oudsher	heeft	het	CDA	een	grote	verbondenheid	met	de	agrarische

sector.	Wij		zien	deze	sector	als	een	zeer	innoverende	bedrijfstak	met

veel	werkgelegenheid,	die	een	wezenlijk	deel	van	onze	lokale	economie

uitmaakt.	Ondernemers	zijn	een	belangrijk	deel	van	de	samenleving.	Ze

zorgen	mede	voor	werkgelegenheid	en	winkeliers	bevorderen	de

levendigheid	in	de	dorpen.

Afgelopen	jaren	zijn	fractieleden	van	CDA	Zuidplas	met	regelmaat	op

bezoek	gegaan	bij	ondernemers.	In	ieder	gesprek	klonk	er	een	helder

geluid:	‘Wees	duidelijk!	Nee,	is	ook	een	antwoord,	als	we	het	maar

horen.’	

Het	CDA	streeft	naar	snelle,	duidelijke	antwoorden

voor	ondernemers.																																																																					

Ondernemers	die	“op	slot”	zitten,	perspectief	geven		

Wettelijke	termijnen	voor	vergunningen	in	acht

nemen																																																																										

Verlaging	van	de	regeldruk	voor	bedrijven

Voldoende	bereikbare	en	veilige	bedrijventerreinen	
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Wonen	in

Zuidplas

Elk	dorp	is	uniek.	De	vastgestelde	structuurvisie	wordt	per	dorp

uitgewerkt.	Hierbij	gaat	het	over	leefbaarheid,	identiteit,	wonen,

detailhandel,	bedrijvigheid	en	ontsluiting.	Onze	voorzieningen,

zoals	sport	en	cultuurverenigingen,	zorgen	voor	sociale

contacten	en	geven	identiteit	aan	de	dorpen.	

Er	is	speciale	aandacht	voor	het	langer	thuis	wonen	van	senioren

door	middel	van	aanpassing	van	de	woning,	kangoeroe-

woningen,	levensloopbestendige	woningen.	We	bouwen	niet

voor	vandaag	maar	voor	de	toekomst.	Een	groter	deel	van	deze

woningen	wordt	bestemd	voor	jongeren	en	senioren.	Juist	deze

groepen	ervaren	een	krapte	op	de	woningmarkt.	Voor	jongeren

die	na	of	tijdens	hun	studie	zelfstandig	in	Zuidplas	willen	wonen,

moeten	er	mogelijkheden	zijn.	

De	gemeente	ontwikkelt	bouwplannen	die	aansluiten	bij	de

behoeften	van	inwoners	en	ondernemers.	Hierbij	wordt	ruimte

geboden	aan	particuliere	initiatieven	voor	zelfbouw.	De

gemeente	redeneert	niet	vanuit	‘Nee,	tenzij…’	maar	vanuit	‘Ja,

mits…’	

We	willen	een	groene	gemeente	blijven	met	een	actieve	rol	van

agrariërs	in	landschaps-	en	natuuronderhoud.	

De	bereikbaarheid	van	de	dorpen	krijgt	blijvende	aandacht.

Eerst	bewegen,	dan	bouwen!	

De	file-problemen	op	de	A20	worden	samen	met	de

geluidsproblematiek	op	korte	termijn	aangepakt	door	het	rijk.	

Zuidplaspolder

Aan	toekomstige	woningbouwplannen	werkt	het	CDA	mee,	mits	deze

plannen	ook	bijdragen	aan	de	kwaliteit	en	identiteit	van	de

bestaande	dorpen.	Hiervoor	dient	bij	de	uitbreidingsplannen	5%	van

de	(von)prijs	van	de	woningen	te	worden	geïnvesteerd	in	onze

bestaande	dorpen.	Hiermee	kan	de	leefbaarheid	daadwerkelijk

worden	vergroot.	Dit	geld	kan	worden	besteed	aan	het	verplaatsen

van	bedrijvigheid,	het	realiseren	van	betere	verkeersontsluitingen

en	het	behouden	of	realiseren	van	voorzieningen.	De	plannen	in	de

Zuidplaspolder	hebben	gezorgd	voor	het	op	slot	zetten	van	bedrijven.

Dit	probleem	moet	bij	de	komende	plannen	nadrukkelijk

meegenomen	en	opgelost	worden.	Het	CDA	wil	eerst	bouwen	aan	de

dorpen	in	verband	met	behoud	van	voorzieningen.	Hierbij	gaan	we

uit	van	5000	woningen	zoals	beschreven	in	de	structuurvisie	van

2013.	Daarnaast	kan	aan	een	vijfde	dorp	gebouwd	worden.	Het	CDA

gaat	ook		hierbij	uit	van	de	genoemde	structuurvisie,	waar	uitgegaan

wordt	van	een	basis	van	4.000	woningen	met	een	mogelijke

uitbreiding	op	basis	van	de	marktvraag.	Het	CDA	is	geen	voorstander

van	het	aan	elkaar	bouwen	van	de	dorpen	tot	een	stad	en	ook	niet	van

een	vijfde	stad.	Bereikbaarheid	is	cruciaal	voor	onze	inwoners.	Voor

onze	inwoners	betekent	bereikbaarheid	dat	je	veilig	en	snel	thuis,	op

je	werk	of	bij	onze	voorzieningen	kunt	komen,	met	de	fiets,	te	voet,

met	het	openbaar	vervoer	of	met	de	auto.	Speciale	aandacht	is	er

voor	onze	ouderen	en	jongeren!	Het	CDA	zet	zich	in	voor	een

optimale	fietsinfrastructuur	door	te	zorgen	voor	voldoende

fietsenstallingsmogelijkheden	en	veilige	fietsroutes.	

Foto	Jolanda	Bakker
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Nieuwerkerk

Voor	Nieuwerkerk	aan	den	IJssel	geldt	dat	na	realisering	van	de

huidige	woningbouwplannen	er	geen	verdere	uitbreiding	kan

plaatsvinden.	Uitzondering	hierop	zijn	de	ontwikkelingen	in	het

kader	van	de	Zuidplaspolderontwikkeling.	Voor	het	bestaande

gebied	geldt	het	‘steen	voor	steen’-principe:	afbreken	en	opbouwen.

We	willen	aandacht	voor	sociaal	veilig	langzaam

verkeersverbindingen	van	en	naar	voorzieningen.	Het	CDA	is

voorstander	van	concentratie	van	medische-	en	sociale

voorzieningen	rond	het	Raadhuisplein,	dan	wel	in	Dorrestein.	De

voorzieningen	moeten	ook	goed	bereikbaar	zijn	voor	mensen	die

slecht	ter	been	zijn.	Voor	bedrijven	is	vooralsnog	bedrijventerrein

Kleine	Vink	de	aangewezen	plaats.	Speeltuintjes	verdienen	extra

aandacht.	

Verder	krijgt	bereikbaarheid	van	de	wijken	als	Esse	en	Mossen

blijvende	aandacht.
Hitland	Foto	door	Thom	Demmenie
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Zevenhuizen

In	Zevenhuizen	moeten	de	voorzieningen	in	evenwicht	blijven	met

de	uitbreiding	van	het	aantal	woningen	en	inwoners.	De

sportverenigingen	moeten	voldoende	ruimte	krijgen	op	hun	huidige

of	een	nieuwe	locatie.	De	scholen	en	de	kinderopvang	moeten

voldoende	ruimte	hebben	om	de	kinderen	te	plaatsen.

Verkeersveiligheid	rond	de	Reigerbos	en	Eendragtschool	verdient

extra	aandacht.
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Moordrecht

In	Moordrecht	richten	we	ons	op	inbreiding,	niet	op	uitbreiding.	Er	wordt

onderzocht	of	het	sportcomplex	verplaatst	kan	worden.	Op	deze	wijze	is	er

ruimte	om	de	bevolkingsgroei	op	te	vangen.	Het	onderzoek	richt	zich	op

het	verplaatsen	naar	de	rand	van	het	dorp.	Door	deze	verplaatsing	kan

ruimte	worden	geboden	aan	de	gewenste	uitbreiding	van	de	sportvelden.

De	vrijkomende	gronden	lenen	zich	uitstekend	voor	woningbouw.	Bij	de

verdere	ontwikkeling	van	het	dorp	wordt	aandacht	geschonken	aan	sociaal

veilig	langzaam	verkeersverbindingen	met	de	omliggende	dorpen	en

recreatiegebieden.	Het	CDA	heeft	aandacht	voor	‘snelle’	routes	naar

werkgebieden.	

De	groei	van	het	aantal

woningen	en	dus	het	aantal

inwoners,	heeft	voor

versterking	van	de

voorzieningen	gezorgd.	Het

CDA	wil	dat	de	bouw	van	de

school	met	bijbehorende

voorzieningen	zo	snel

mogelijk	start.	Daarbij	is	een

multifunctioneel	speelveld

gewenst.	

Moerkapelle
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Dienstverlening

Inwoners	staan	centraal	bij	het	contact	met	de	gemeente.		Daarom

bevordert	het	CDA	een	werkwijze		waarin	de	inwoner	centraal	staat	en

ambtenaren	de	ruimte	krijgen	om	maatwerk	te	bieden.	Zij	praten	niet

over	u	maar	met	u.	Zij	zijn	gericht	op	het	bevorderen	van	de

samenwerking	en	het	benutten	van	de	kennis,	kunde	en	capaciteit	van	de

inwoners	en	ondernemers.	Daar	waar	inwoners	en/of	ondernemers	zelf

het	initiatief	nemen,	stelt	de	politiek	zich	terughoudend	op	en	biedt	waar

dat	gewenst	wordt,	ondersteuning.	Wij	willen	een	efficiënte	en	effectieve

ambtelijke	organisatie	die	maximaal	gebruik	maakt	van	de	moderne

techniek	en	haar	processen	waar	mogelijk	automatiseert,	zodat	meer	tijd

beschikbaar	komt	voor	het	persoonlijke	contact	met	de	inwoners	en

ondernemers.	Een	toegankelijke	en	actuele	gemeentelijke	website	waar

burgers	snel	geholpen	worden,	is	voor	het	CDA	onderdeel	van	een

dergelijke	aanpak.	

Naast	de	optimale	inzet	van	digitale	middelen,	heeft	het	CDA	ook

aandacht	voor	de	groep	inwoners	die	niet	over	digitale	mogelijkheden

beschikken.

Inwoners	staan	centraal	bij	dienstverlening

Aandacht	voor	inwoners	die	niet	over	digitale	middelen	beschikken

	Klantvriendelijke	benadering	van	burgers	door	gemeente

Optimaal	gebruik	digitale	middelen	

Sport

Sport	beweegt	Zuidplas.	Het	is	populair.	Sporten	is	niet	alleen	gezond,	het

verbindt!	Daarom	kiest	het	CDA	vóór	sport.	Door	de	verbinding	met	de

verenigingen	weet	het	CDA	wat	er	leeft.	Want	sporten	gaat	niet	alleen

over	vandaag	en	morgen.	Ook	volgende	generaties	moeten	vertrouwd

zijn	met	het	rennen	over	velden,	het	gymen	in	zalen	en	het	beoefenen

van	een	sport	die	bij	hen	past.	Dat	motiveert!	Hier	hoort	ook	een

omgeving	bij	die	uitnodigt	tot	bewegen.	Bijvoorbeeld	door	optimale	fiets-

en	wandelverbindingen.	Inwoners	moeten	dichtbij	huis	kunnen	sporten.

Daarom	wil	het	CDA	geen	centralisatie	van	de	sportverenigingen.	Ieder

dorp	moet	eigen	sportverenigingen	kunnen	behouden.	Verenigingen

moeten	de	mogelijkheden	krijgen	om	zelf	verantwoordelijkheid	te

nemen	voor	het	onderhoud	van	de	accommodaties.	Oud,	jong,	mensen

met	een	beperking?	Iedereen	moet	kunnen	sporten.	
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dat	gewenst	wordt,	ondersteuning.	Wij	willen	een	efficiënte	en	effectieve

ambtelijke	organisatie	die	maximaal	gebruik	maakt	van	de	moderne

techniek	en	haar	processen	waar	mogelijk	automatiseert,	zodat	meer	tijd

beschikbaar	komt	voor	het	persoonlijke	contact	met	de	inwoners	en

ondernemers.	Een	toegankelijke	en	actuele	gemeentelijke	website	waar

burgers	snel	geholpen	worden,	is	voor	het	CDA	onderdeel	van	een

dergelijke	aanpak.	

Naast	de	optimale	inzet	van	digitale	middelen,	heeft	het	CDA	ook

aandacht	voor	de	groep	inwoners	die	niet	over	digitale	mogelijkheden

beschikken.

Inwoners	staan	centraal	bij	dienstverlening

Aandacht	voor	inwoners	die	niet	over	digitale	middelen	beschikken

	Klantvriendelijke	benadering	van	burgers	door	gemeente

Optimaal	gebruik	digitale	middelen	

Sport

Sport	beweegt	Zuidplas.	Het	is	populair.	Sporten	is	niet	alleen	gezond,	het

verbindt!	Daarom	kiest	het	CDA	vóór	sport.	Door	de	verbinding	met	de

verenigingen	weet	het	CDA	wat	er	leeft.	Want	sporten	gaat	niet	alleen

over	vandaag	en	morgen.	Ook	volgende	generaties	moeten	vertrouwd

zijn	met	het	rennen	over	velden,	het	gymen	in	zalen	en	het	beoefenen

van	een	sport	die	bij	hen	past.	Dat	motiveert!	Hier	hoort	ook	een

omgeving	bij	die	uitnodigt	tot	bewegen.	Bijvoorbeeld	door	optimale	fiets-

en	wandelverbindingen.	Inwoners	moeten	dichtbij	huis	kunnen	sporten.

Daarom	wil	het	CDA	geen	centralisatie	van	de	sportverenigingen.	Ieder

dorp	moet	eigen	sportverenigingen	kunnen	behouden.	Verenigingen

moeten	de	mogelijkheden	krijgen	om	zelf	verantwoordelijkheid	te

nemen	voor	het	onderhoud	van	de	accommodaties.	Oud,	jong,	mensen

met	een	beperking?	Iedereen	moet	kunnen	sporten.	



Ed	Roos	(Voorzitter	vv	Groeneweg

Zevenhuizen)	‘Voor	nu	hebben	we

voldoende	ruimte	om	leden	aan	te

nemen.	Het	gaat	om	de	toekomst.	Er

wordt	veel	gebouwd	in	Zevenhuizen,

dus	we	moeten	ons	voorbereiden	op

meer	leden.’	

‘Blijven	sporten	is	vooruit	zien’	het	CDA	wil	samen	met

verenigingen	voorkomen	dat	er	wachtlijsten	ontstaan	of	dat

kleine	clubs	gedwongen	worden	te	stoppen.	Er	moet

duidelijkheid	zijn	over	de	spelregels	voor	de	vergoeding	die

verenigingen	betalen	aan	de	gemeente	voor	huur	en

onderhoud.	Als	verenigingen	kiezen	voor	zelfwerkzaamheid,

moet	dit	beloond	worden	en	kiezen	wij	voor	een

maatwerkoplossing,	bijvoordeeld	een	lagere	huur.	Het	CDA	is

voorstander	van	optimalisatie	van	beheer	en	exploitatie	van	de

binnensportaccommodaties	in	de	dorpen,	in	overleg	met

betreffende	stichtingsbesturen.	Multifunctionele

buitenspeelvelden	in	de	dorpen	bieden	extra

speelmogelijkheden	voor	kinderen	en	jongeren.	Ook	de

verenigingen	kunnen	hiervan	profiteren.		Het	CDA	wil

multifunctionele	velden	waar	kinderen	kunnen	spelen	én	waar

verenigingen	gebruik	van	kunnen	maken	in	alle	dorpen.	
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Duurzaamheid

Wij	willen	een	beter	land	doorgeven	en	kiezen	daarom	in	de	komende

jaren	voor	een	stevige	impuls	voor	groei,	innovatie	en	een	duurzame

toekomst.	Niet	van	bovenaf	opgelegd,	maar	door	mensen	en	bedrijven

zelf	in	staat	te	stellen	deze	keuzes	te	maken.	Zo	schreef	het	landelijk

verkiezingsprogramma	van	het	CDA.	CDA	Zuidplas	onderschrijft	deze

ambitie	volledig.	Een	zoveel	mogelijk	toekomstbestendige,

energieneutrale	en	circulaire	gemeente	die	we	aan	toekomstige

generaties	willen	doorgeven.	Dat	is	één	van	de	speerpunten	van	het	CDA.

De	circulaire	economie	biedt	kansen	die	we	willen	ontdekken	en

ontwikkelen.	Dat	levert	nieuwe	kansen	op	de	arbeidsmarkt.	Daarom

ondersteunen	wij	(startende)	ondernemingen	met	vergroeningsideeën.	

In	werk	dat	de	gemeente	in	de	markt	zet,	is	de	inzet	van	mensen	met	een

beperking	een	voorwaarde	(social	return	on	investment,	SROI).	Als	goede

rentmeesters	vinden	wij	dat	economische	ontwikkeling	en	zorg	voor

natuur	en	milieu	hand	in	hand	gaan.	Daarnaast	sluit	het	CDA	aan	bij

initiatieven	van	bewoners,	instellingen	en	ondernemers,	en	biedt	hen	de

ruimte.	Het	CDA	is	voorstander	van	een	jaarlijks	terugkerende

voorlichting	en	projecten	op	basis-	en	middelbaar	onderwijs	over

duurzaamheid.	Bijvoorbeeld	door	gastdocenten	uit	het	bedrijfsleven	en

maatschappelijke	organisaties.	De	gemeente	is	verantwoordelijk	voor	het

inzamelen	van	huishoudelijk	afval.	In	de	overeenkomst	met	de

inzamelaar	wordt	gestreefd	naar	zoveel	mogelijk	recycling	van

afvalproducten.	

De	drempel	voor	inwoners	om	afval	te	scheiden	moet	laag	zijn	en	lonen.

In	ieder	dorp	containers	plaatsen	voor	plastic	afval	maakt	dit	scheiden

makkelijker.	LED	verlichting	is	de	toekomst.	Als	er	straatverlichting

vervangen	moet	worden	dan	kiezen	we	voor	LEDLampen.	



Voorlichting	op	scholen	over	duurzaamheid

Containers	voor	plastic	in	ieder	dorp

Bevorderen	invoering	LED	verlichting	



Cultuur



Demy	Tindal,	de	kinderburgemeester	van	2016,	had	een

fantastisch	idee.	Het	geven	van	geschiedenis-	en	cultuurlessen

op	de	basisscholen	in	Zuidplas.	Het	herkennen	en	bewaren

waarom	een	gemeente	gemeente	is,	versterkt	het	gevoel	van

saamhorigheid.	Je	bent	samen	verantwoordelijk	voor	de

toekomst	van	een	gemeente,	die	gebouwd	is	op	het	verleden.

Het	CDA	wil	de	uitvoering	van	het	idee	in	stand	houden,

meedenken	en	open	staan	voor	nieuwe	culturele	initiatieven	in

de	gemeente.	

Door	Brains	komen	kinderen	laagdrempelig	in	contact	met

cultuur	in	de	gemeente.

Het	respecteren,	handhaven	en	ondersteunen	van	onze

plaatselijke	tradities	vinden	wij	belangrijk.

Culturele	stichtingen	op	het	gebied	van	kunst,	muziek,

bibliotheek	en	historie	verdienen	ondersteuning	in	onze

gemeente.		Het	CDA	wil	een	monumentenbeleid	ontwikkelen

waarbij	alle	huidige	potentiële	monumenten	onder	de	loep

genomen	worden.	Dit	om	te	voorkomen	dat	er	opnieuw	een

belangrijk	historisch	bouwwerk	gesloopt	wordt,	zoals	bij	de

Snelle	Sluis	het	geval	was.	

Culturele	ontplooiing	en	participatie	voor

zowel	jong	en	oud	ondersteunen

Het	behoud	van	ons	cultureel	erfgoed

stimuleren

Ieder	dorp	een	openbare	(school)	bibliotheek

Versterken	van	het	project	Brains	
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Dorps	wonen

Veilig	wonen

Woningen	voor	jongeren	en	50

plus
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