
Het CDA wil herkenbaar zijn in: 

 

 Integere politiek binnen een integere overheid; 

 

 Kwaliteit en aanbod van onderwijs 

 

 Zorg voor jeugd 

 

 Sport en verenigingsleven 

 

 Zorg voor ouderen 

 

 Sociaal beleid 

 

 Kwaliteit van wonen en leven in Zwijndrecht 
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Het CDA is een moderne 

christelijke volkspartij. De 

gemeenschap staat voor 

het CDA centraal. De be-

trokkenheid van mensen bij 

de gemeente Zwijndrecht, 

hun gezin en familie, hun 

kerk en andere geloofsge-

meenschappen, hun school, 

hun wijk, hun dorp, hun 

bedrijf, hun vereniging: dat 

is het ware draagvlak van 

de gemeente als publieke 

lokale gemeenschap. 

 

Als politieke partij staat het 

CDA voor het verbinden van 

mensen, in lijn met haar 

uitgangspunten. Het gaat 

om de gemeenschap van 

mensen, het “wij” en niet om 

het “zij”, het stimuleren en 

niet om het “dwarsliggen”. 

 

Er is gelukkig veel goeds in 

onze samenleving aan 

naastenliefde, zorg voor 

elkaar, mantelzorg, zorg 

voor de omgeving, sociaal 

besef en veel meer positie-

ve elementen. 

 

Net zoals in andere ge-

meenten in Nederland gaat 

ook de financiële crisis 

Zwijndrecht niet voorbij met 

als gevolg dat veel mensen 

met schulden en werkloos-

heid te kampen hebben. 

 

De leefbaarheid in Zwijnd-

recht staat onder druk door 

de financiële crisis, op di-

verse locaties in de ge-

meente is dit zichtbaar. 

 

Het CDA bevindt zich mid-

den in deze ingewikkelde 

maatschappij en staat voor 

het behoud van waarden en 

normen, vergroting van vei-

ligheid, gevoel voor histo-

risch gegroeide verbanden, 

ruimte voor verscheidenheid 

van levensbeschouwing, 

extra steun voor zwakken 

en ouderen, tijd voor rust, 

sport en ontspanning en 

een verbetering van de leef-

baarheid. 

 

Het CDA Zwijndrecht kijkt 

kritisch naar de 24-

uurseconomie en pleit daar-

om voor zondagsrust en is 

er geen voorstander van dat 

in Zwijndrecht winkels op 

zondag zijn geopend. 

 

Het CDA is een brede 

volkspartij, geworteld in alle 

lagen van de samenleving. 

Daarom biedt het plaats aan 

veel mensen die zich aan-

gesproken voelen door het 

christendemocratisch ge-

dachtegoed. Ons bindt - 

naast geloof in democrati-

sche waarden - de Bijbelse 

boodschap als grondslag en 

inspiratiebron bij het zoeken 

naar oplossingen voor he-

dendaagse problemen. Het 

gaat daarbij steeds om 

mensen en hun leefomge-

ving. 

 

Menselijk geluk, waardig-

heid en wederzijds respect, 

veiligheid en geborgenheid, 

zorg voor elkaar, gemeen-

schapszin; dat zijn vaste 

waarden.  

Het CDA is ervan overtuigd 

dat we juist in deze tijd el-

kaar moeten versterken en 

dat ieders talenten hieraan 

kunnen bijdragen. 

Niemand langs de kant, 

iedereen doet mee, 

wij doen het samen. 

 

 

Uitkijkend naar de komende 

gemeenteraadsverkiezingen 

van 2014 wil het CDA haar 

visie en doelstellingen uit-

dragen in herkenbare the-

ma’s: 

 

 

Het CDA moet herkenbaar 

zijn in: 

 

Integere politiek binnen een 

integere overheid; 

 

Kwaliteit en aanbod van 

onderwijs 

 

Zorg voor jeugd 

 

Sport en verenigingsleven 

 

Zorg voor ouderen 

 

Sociaal beleid 

 

Kwaliteit van wonen en le-

ven in Zwijndrecht 

 

Mobiliteit en veiligheid 

 

Duurzame ontwikkeling 

 

Economie en arbeidsmarkt 

 

Regio Drechtsteden 

 

Financiën 

We doen het samen. 1 

“....  

Ons bindt - naast 

geloof in 

democratische 

waarden - de 

Bijbelse 

boodschap als 

grondslag en 

inspiratiebron bij 

het zoeken naar 

oplossingen voor 

hedendaagse 

problemen  

....” 
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Integere politiek binnen 

een integere overheid. 

 

CDA politici zijn mensen 

zoals ieder ander met goede 

en minder goede kanten.  

Van CDA politici mag echter 

verwacht worden dat zij inte-

ger zijn, niet uit zijn op eigen 

belang, maar dienstbaar zijn 

aan de samenleving vanuit 

onze overtuiging. Daarop 

zijn zij ook aanspreekbaar. 

 

Kwaliteit van onderwijs. 

 

Goed onderwijs beschouwen 

we als een van de meest 

praktische vertalingen van 

de noodzakelijke solidariteit 

tussen generaties. Het biedt 

gelijke kansen en ruimte aan 

talenten voor kinderen en 

jongeren. Onderwijs en ar-

beidsmarkt moeten goed op 

elkaar aansluiten. 

 

Het CDA wil de onderwijs-

structuur verder versterken. 

In het basisonderwijs willen 

wij kinderen kennis laten 

maken met technische en 

maritieme beroepen. Ook 

het LOC@ moet hier een 

belangrijke rol in spelen. In 

Drechtstedelijk verband on-

dersteunen we de wens om 

Hoger Onderwijs, gericht op 

maritiem en techniek naar de 

regio toe te halen. 

Een goed gericht onderwijs-

aanbod richt zich op de 

werkgelegenheid in Zwijn-

drecht en de regio. Zo’n aan-

bod in samenwerking met 

het bedrijfsleven is zeer 

wenselijk. 

 Het gezin wordt be-

schouwd als veilige basis 

voor ouders en kinderen, 

van waaruit zij in hun 

sociale omgeving functio-

neren; 

 

 De gemeente draagt bij 

aan goede onderwijs-

huisvesting. Het CDA 

vindt dat bestaande on-

derwijsvoorzieningen 

optimaal benut moeten 

worden; 

 

 Als in januari 2015 het 

onderhoud van schoolge-

bouwen wordt overge-

dragen aan de schoolbe-

sturen, wil het CDA dat 

er geen sprake is van 

achterstallig onderhoud. 

 

 De gemeente ziet toe dat 

alle schoolgebouwen 

goed en veilig bereikbaar 

zijn door toereikende 

verkeersmaatregelen in 

de directe omgeving, om 

chaotische verkeerssitu-

aties te voorkomen. Het 

gebruik van de fiets door 

scholieren wordt sterk 

gestimuleerd; 

 

 Scholen moeten toegan-

kelijk zijn voor rolstoelge-

bruikers en leerlingen 

met beperkingen; 

 

 Wij staan positief ten opzichte 

van het instellen van verlengde 

schooldagactiviteiten en 

“Brede Scholen”. Wij pleiten er 

wel voor dat een school een 

school blijft. Bij samenwerking 

in een brede school door ver-

schillende organisaties dient 

elk haar identiteit te behouden; 

 

 Ongeoorloofd schoolverzuim 

en vroegtijdig schoolverlaten 

moeten worden teruggedron-

gen. Jongeren die uitvallen, 

worden teruggeleid naar 

school of naar werk en als dat 

niet lukt naar een ondersteu-

ningstraject; 

 

 De huidige, kennisintensieve 

maatschappij vraagt om onder-

wijs dat jongeren ontwikkelt tot 

kritische mensen die met suc-

ces in de maatschappij functio-

neren, zowel op de arbeids-

markt als op sociaal vlak. 

We doen het samen 2 

“…. 

goed gericht 

onderwijs-

aanbod richt 

zich op de 

werkgelegenheid 

in Zwijndrecht 

en de regio. 

Zo’n aanbod in 

samenwerking 

met het 

bedrijfsleven is 

zeer wenselijk. 

…..” 
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Zorg voor Jeugd 

 

Het CDA staat voor het bieden 

van kansen aan kinderen en 

jongeren om zich te ontplooien 

en te worden voorbereid op hun 

rol in de maatschappij.  

 

Het CDA stimuleert initiatieven 

voor een integrale aanpak van 

jeugd- en jongerenbeleid, met 

daarbij het laten dragen van 

een eigen verantwoordelijkheid 

door jongeren. 

 

De verantwoordelijkheid van 

Zorg voor Jeugd gaat over naar 

de gemeente. Daarnaast wordt 

passend onderwijs een verant-

woordelijkheid voor de lokale 

schoolbesturen. Het CDA vindt 

dat gemeenten en scholen hier-

in nauw moeten samenwerken, 

zodat deze maatregelen niet 

ten koste gaan van de onder-

steuning aan kinderen en jon-

geren. Te denken valt aan 

geestelijke gezondheidszorg. 

 

 De budgetten die beschik-

baar zijn, dienen zorgvuldig 

te worden ingezet. Daarbij 

moet het geld beschikbaar 

zijn voor degenen die on-

dersteuning nodig hebben 

en niet achterblijven in  

overhead. 

 

 Bij decentralisatie van de 

Jeugdzorg wil het CDA zo-

veel mogelijk één hulpverle-

ner (contactpersoon) en één 

gezinsondersteunend bud-

get per gezin, om langs 

elkaar heen werken door 

verschillende hulpverleners 

te voorkomen. 

 Het CDA vindt het belangrijk 

dat Jeugd en Onderwijs bij 

één wethouder worden on-

dergebracht. 

 

 Gemeenten en schoolbestu-

ren moeten samen met el-

kaar optrekken rond pas-

send onderwijs en jeugd-

zorg. 

 

 Het CDA wil dat Zwijndrecht 

JOGG gemeente blijft 

(Jongeren Op Gezond Ge-

wicht). Dit is een landelijke 

actie waar gemeenten in 

gesteund worden. Hierbij is 

er ook sprake van samen-

werking tussen gemeente 

en bedrijfsleven. Zorg voor 

de jeugd om overgewicht te 

verminderen. 

 

  Het bieden van ‘ruimte voor 

de jeugd’ wordt geboden 

door het bewerkstelligen 

van groeiruimte voor ge-

zond en veilig opgroeien, 

bewegingsruimte voor spe-

len en sporten, ruimte voor 

het ontwikkelen van talen-

ten en leefruimte voor een 

eigen plek in de samenle-

ving. 

 

 Onderhoud en vernieuwing 

van speelplaatsen. 

 

 Het CDA streeft naar een 

plek waar jongeren graag 

vertoeven, zoals nu het 

Veerplein in Zwijndrecht en 

het Jeugdhonk  

in Heerjansdam. 

We doen het samen 3 

“... 

ruimte voor de 

jeugd’ wordt 

geboden door het 

bewerkstelligen 

van groeiruimte 

voor gezond en 

veilig opgroeien, 

bewegingsruimte 

voor spelen en 

sporten,  

ruimte voor het 

ontwikkelen van 

talenten en 

leefruimte voor 

een eigen plek in 

de samenleving 

...” 
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Sport en verenigingsleven 

 

Het CDA hecht aan een  

bloeiend sport – en vereni-

gingsleven en wil financiële en 

organisatorische ondersteuning 

waar dat nodig is. 

 

In principe moet iedereen kun-

nen sporten of kunnen deelne-

men aan cultureel verenigings-

leven. Het CDA vindt dat de 

gemeente i.s.m. de sportvereni-

gingen zich inzet om vrijwil-

ligers te werven. Onderhoud en 

tijdige vernieuwing van accom-

modaties vraagt blijvend aan-

dacht. 

 

 Het CDA wil voorrang ge-

ven aan buurt- en breedte-

sport; 

 

 Subsidies voor sport– en 

verenigingsleven moeten 

behouden blijven. 

 

 De gemmente moet een 

actieve en ondersteunende 

rol spelen bij het toekennen 

van geschikte accomodaties 

aan sportverenigingen. 

 

Het CDA heeft een sterke 

voorkeur dat binnen de Zwijnd-

rechtse gemeentegrenzen vol-

doende zwemcapaciteit be-

schikbaar blijft. Als er een ge-

zamenlijk zwembad voor de 

Zwijndrechtse Waard dient te 

komen, moet het voldoende 

capaciteit hebben voor beide 

gemeenten. 

 

 We moeten zorgzaam en 

zuinig(er) zijn op de facilitei-

ten voor vrijetijdsbesteding 

en sportfaciliteiten. 

 Sport is naast de sociale en 

maatschappelijke functie 

ook essentieel voor een 

goede gezondheid en le-

vensstijl. (Jongeren Op 

Gezond Gewicht (JOGG). 

 

 
(Zwijndrecht is JOGG ge-

meente sinds september 

2013). 

 

 Zolang het gemeentehuis 

in Heerjansdam niet is 

verkocht, wil het CDA dat 

de Verenigingen in Heer-

jansdam gehuisvest kun-

nen worden in het voorma-

lige gemeentehuis. Daar-

naast moeten initiatieven 

worden genomen om ver-

enigingen permanent te 

kunnen huisvesten 

 

 

 

Kunst, cultuur en media. 

 

Door het opheffen van de 

Uitstek en het ontbreken van 

het geplande Cultuurhuis 

(Euryza) is er sprake van ver-

arming. 

 

Het CDA wil derhalve dat: 

 Locale culturele festivals 

en activiteiten worden 

gestimuleerd en financieel 

ondersteund zoals bijv. het 

Noordparkfestival en 

Tusen Kunst en Tuin. 

 Amateurkunstbeoefening 

wordt ondersteund. 

 Er voortgang wordt ge-

maakt met de digitale 

kunstcollectie 

 Atos op onze steun kan 

blijven rekenen. 

We doen het samen 4 

“     

In principe moet 

iedereen kunnen 

sporten of kunnen 

deelnemen aan 

cultureel 

verenigingsleven.   

   ” 
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Zorg voor ouderen. 

 

Het CDA staat voor een beleid 

dat het mogelijk maakt dat ou-

deren op een laagdrempelige 

wijze informatie en hulp kunnen 

krijgen om zo lang mogelijk 

zelfstandig te kunnen wonen. 

Zwijndrecht loopt voorop met 

Vivera en we willen dat dit zo 

blijft. 

 

Het CDA pleit voor een zo 

breed mogelijke inzet van ken-

nis en ervaring van ouderen 

voor het leveren van een bijdra-

ge aan de samenleving. Dit 

verdient een daadwerkelijke 

ondersteuning. 

Het CDA vindt het belangrijk 

dat: 

 

  goede, betrouwbare thuis-

zorg wordt gegarandeerd, 

met oog, ruimte en aan-

dacht voor vereenzaamde 

ouderen en dat zelfverwaar-

lozing wordt voorkomen. 

Signalen moeten daarbij 

adequaat worden opgepakt. 

 

 er gerichte aandacht is voor 

mensen die extra worden 

getroffen door een opeen-

stapeling van bezuinigings-

effecten. Dat vergt doelge-

richte begeleiding en maat-

werk,  

ook financieel. 

 

 zorgvragers voortvarend en 

laagdrempelig moeten wor-

den geholpen, zo nodig aan 

huis als hun gezondheid dat 

noodzakelijk maakt. De 

professional gedraagt zich 

als een dienstverlener. 

 vereenzaming onder oude-

ren voorkomen wordt. Het 

ontwikkelen van “wijkcafes” 

of “wijkrestaurants”, waarin 

ouderen elkaar kunnen ont-

moeten, willen we stimule-

ren. 

 

Het CDA vindt dat de senioren-

raad een plaats moet blijven 

behouden binnen Zwijndrecht. 

 

We doen het samen 5 

“…. 

dat goede, 

betrouwbare 

thuiszorg wordt 

gegarandeerd, 

met oog, ruimte 

en aandacht voor 

vereenzaamde 

ouderen. 

...” 
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Sociaal beleid 

 

Het CDA staat voor een zorg-

zame samenleving waarbij in 

wijken naar elkaar omgeke-

ken wordt. 

 

 Ontwikkelingen van de 

voedselbank willen we 

nauwlettend volgen en 

indien nodig willen we 

helpen bij een nieuwe 

opzet. 

 

 Het CDA toetst de kwali-

teit van diensten en voor-

zieningen in het kader 

van de WMO. 

 

 De wijze waarop in de 

Drechtsteden mensen 

kunnen aankloppen bij de 

Schuldhulpverlening heeft 

de instemming van het 

CDA. 

 

Wel maken we ons ern-

stig zorgen over de ver-

meerdering van de taken 

van de gemeente op dit 

terrein, terwijl de midde-

len door de bezuinigingen 

minder worden. Niettemin 

moet het uiterste worden 

gedaan om mensen in 

nood te ondersteunen. 

Het gemeentelijk appa-

raat moet daarom zo effi-

ciënt mogelijk zijn 

 

 Mantelzorgers zijn onmis-

baar, maar weten de weg 

naar ondersteuning niet 

altijd goed te vinden. De 

gemeente moet de toe-

gankelijkheid daarvoor 

vergroten. 

“….. 

het uiterste moet 

worden gedaan 

om mensen in 

nood te 

ondersteunen. 

Het gemeentelijk 

apparaat moet 

daarom zo 

efficiënt mogelijk 

zijn 

...” 



Dit schaadt het aanzien en leef-

baarheid van Zwijndrecht. 

 

Het CDA wil dat samen met 

verhuurders wordt nagegaan , 

welke mogelijkheden er zijn om 

deze ruimtes toch een functie 

te geven, zonodig dient de be-

stemming aangepast te wor-

den. 

 

 Kwaliteit van het  

winkelaanbod. 

 

Het winkelcentrum Walburg 

moet de parel van de Zwijnd-

rechtse Waard blijven. Het ver-

eist actie van de gemeente om 

te zorgen dat Walburg in kwali-

teit toeneemt. 

Het CDA wil dat de gemeente 

initiatief neemt om Walburg 

opnieuw in te richten. CDA is er 

voorstander van om zgn. 

“mobiel parkeren” in te voeren, 

zodat per minuut kan worden 

betaald. 

De nadruk moet niet alleen op 

Walburg liggen, want het CDA 

wil dat er eveneens een goed 

winkelaanbod is in de overige 

wijkwinkelcentra. De belangrijke 

functie die zij hebben in de 

buurt moet behouden blijven. 

 

 Veilig wonen in  

Zwijndrecht. 

 

Zwijndrechtenaren willen leven 

in veilige omgeving. Dat bete-

kent dat het CDA vindt dat de 

wijkagent gehandhaafd moet 

blijven en dat bewoners in het 

kader van hun vragen rondom 

veiligheid en justitie gebruik 

kunnen maken van een politie-

bureau in Zwijndrecht. 

 

 
 

 Kwaliteit van Wonen 

 

Het CDA staat voor het recht 

op wonen, zowel in huur- als 

in de koopsector, met de fo-

cus op het bieden van kansen 

en minder bureaucratische 

toepassing van de regelge-

ving. 

Het CDA vindt dat de ge-

meente samen met marktpar-

tijen hun verantwoordelijkheid 

moeten nemen voor het be-

werkstellingen van een kwali-

tatief goede leefomgeving. 

 

Het CDA vindt het belangrijk 

dat:  

 procedures voor bouwver-

gunningen vereenvoudigd 

worden. Aanvragers mo-

gen niet tijdens het behan-

delingsproces worden 

geconfronteerd met aan-

vullende eisen. 

 voorstellen vanuit buurten 

en wijken voor het verbe-

teren van de leefomgeving 

daadwerkelijk gesteund 

worden met het daarbij 

toekennen van een eigen 

verantwoordelijkheid. 

 de kwaliteit van wonen en 

leven meerwaarde krijgt 

door het goed onderhou-

den van parken en plant-

soenen, zoals bijv. Devel-

park en Noordpark. Het 

CDA wil niet langer bezui-

nigen op het onderhoud 

van hiervan. 

 er nadruk wordt gelegd op 

de wijkplatforms en de wijk 

als leef- en sociale omge-

ving. 

 initiatieven als buurtscha-

kels worden gestimuleerd 

zoals de samenwerking 

tussen kerken en de wijk 

zoals in het Badhuis. Dat 

zouden we in elke wijk wel 

willen. 

We doen het samen 6 

“…. 

dat de  

kwaliteit van 

wonen en leven 

meerwaarde 

krijgt door het 

goed 

onderhouden van 

parken en 

plantsoenen, 

zoals bijv. 

Develpark en 

Noordpark. 

…..” 
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Samen kunnen we meer 

Kwaliteit van wonen in  

Zwijndrecht. 

 

 Kwaliteit van de in-

richting. 

 

 Zwijndrecht heeft last van 

de crisis, dat leidt er toe 

dat verschillende projecten 

niet uitgevoerd worden, 

zoals het project Euryza, 

de Koningskerk en zo zijn 

er nog een aantal. Dat 

heeft tot gevolg dat de 

gemeente al jaren wordt 

geconfronteerd met braak-

liggende terreinen, waar-

van volstrekt onduidelijk is, 

wanneer de betreffende 

projecten uitgevoerd wor-

den. Daardoor slaat de 

verrommeling toe in 

Zwijndrecht. 

 

Allereerst wil het CDA dat 

i.s.m. woningcoöperaties, 

aannemers, banken of 

andere financiers invulling 

wordt gegeven aan de 

open plekken in de ge-

meente.  

 

Indien er op korte termijn 

geen invulling kan worden 

gegeven, moet er gezocht 

worden naar invulling van 

de braakliggende terreinen 

door bijv. speelveldjes, 

plantsoentjes, stadstuin-

tjes en voedselbanktuinen. 

De gemeente moet zorg-

vuldige afspraken hierover 

maken met de eigenaren. 

 

Kwaliteit van de huisvesting 

 

Op de kantorenmarkt is een 

enorme overcapaciteit en ook 

in Zwijndrecht leidt dat tot vele 

leegstaande gebouwen met 

verpaupering als gevolg.  



Mobiliteit en Veiligheid 

 

Het CDA staat voor een goede 

bereikbaarheid over zowel de 

weg, het water als het spoor. 

De huidige infrastructuur dient 

beter te worden benut — in 

samenwerking met het bedrijfs-

leven. 

 

Het CDA vindt waarborgen voor 

een veilig vervoer van gevaarlij-

ke stoffen over het spoor, de 

weg en het water essentieel. 

Dat vraagt om het versterken 

van veiligheidsvoorzieningen. 

 

Het CDA vindt het belangrijk 

dat 

 

 voor een betere doorstro-

ming op de A16 verbeterin-

gen zowel door plaatselijke 

verbreding als het aanpas-

sen van de knooppunten 

met de N3 dringend ge-

wenst zijn. 

 

 het gebruik van de fiets als 

vervoersmiddel moet wor-

den gestimuleerd, niet al-

leen voor het woon-werk 

verkeer, maar ook als recre-

atiemiddel. 

Dat vraagt om goed onder-

houd van de fietspaden en 

het uitbreiden van stallings-

mogelijkheden bij winkel-

centra, schlen.e.d. 

 

  er cameratoezicht komt 

aan de achterzijde van het 

station. 

 

  er grote urgentie wordt 

gevraagd voor het veiliger 

maken van het transport 

van gevaarlijke stoffen per 

spoor vooral via Zwijndrecht 

en Dordrecht door het onder

-tunnelen van het tracé.

(Robellijn) 

 

  Zwijndrecht is een gemeen-

te waar zeer veel transport 

van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt. Controle en 

handhaving is in onze ge-

meente extra belangrijk: 

jaarlijks dient er een monitor 

te zijn die aangeeft hoe er 

door bedrijven in het kader 

van gevaarlijk stoffen is 

gepresteerd. Dat geldt ook 

voor weg en spoorvervoer-

ders en het vervoer over 

water. 
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Duurzame ontwikkeling. 

 

Het CDA staat voor het stimule-

ren van initiatieven die zijn ge-

richt op het terugdringen van 

het energieverbruik door zowel 

bedrijven als burgers. Energie-

opwekking op duurzame wijze 

verdient alle steun. 

 

Het CDA vindt dat in Zwijnd-

recht woon– en recreatiegebie-

den niet geschikt zijn voor het 

plaatsen van windturbines. Be-

drijventerreinen zijn daar meer 

geschikt voor. 

 

Het CDA vindt het belangrijk 

dat:  

 

 er eenduidige subsidiere-

gels gelden voor het plaat-

sen van zonnepanelen en 

het benutten van aardwarm-

te. Daar hoort de nodige 

publiciteit aan gegeven te 

worden. 

 

 initiatieven voor het gebruik 

van elektrische voertuigen 

worden gesteund, o.a. door 

het plaatsen van oplaadpa-

len.bij het station en de win-

kelcentra. 

 

 er aandacht is voor het ver-

beteren van walstroomvoor-

zieningen voor de scheep-

vaart en het stimuleren van 

ontwikkelingen, ook op dit 

terrein. 

 bij nieuwbouwprojecten 

veel aandacht wordt be-

steed aan toepassing van 

duurzame energieopwek-

king 

 

 eigenaren van bestaande 

woningen en gebouwen 

worden gestimuleerd om 

hun onroerend goed duur-

zamer te maken. Een 

fonds voor duurzaam-

heidsleningen kan daarbij 

helpen. 

 

 natuur en milieu educatie 

vanuit ’t Weetpunt, de 

Kiboehoeve en de Molen-

wei in Heerjansdam voor 

de Zwijndrechtse scholen 

door de gemeente wordt 

gesteund. 

 

 de gemeente promoot/

faciliteert dat bedrijven lid 

worden van het bedrijven-

netwerk MVO Drechtsre-

den 

 

  Zwijndrecht zich inzet om 

een Fairtradegemeente te 

worden 

 

 er zgn. 

‘voedselbanktuinen’ ko-

men. Deze kunnen een 

duurzame invulling geven 

aan de open ruimtes in de 

gemeente. 

 

 

 het CDA zich blijft inzetten 

voor ‘een boom voor een 

boom’. 

 

 bedrijven geen risico’s 

mogen opleveren als het 

gaat om de volksgezond-

heid. Een frequente en 

adequate controle is gebo-

den. 

 

 er een toename is van het 

hergebruik van afval en 

stimuleert daarom initiatie-

ven die het scheiden van 

afval verhogen. 
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Economische ontwikkeling 

en Arbeidsmarkt 

 

Het CDA wil minder bureaucra-

tie en minder starre regels bij 

het creëren van werkgelegen-

heid, vooral bij het herontwikke-

len van bestaande bedrijventer-

reinen en kantoorpanden. De 

gemeente moet denken in op-

lossingen. 

 

Het CDA pleit ervoor dat maxi-

maal wordt ingezet voor werk-

gelegenheid voor iedereen door 

het bieden van kansen voor 

mensen en bedrijven en het 

begeleiden van werk naar werk. 

 

Het CDA vindt belangrijk dat: 

 

 aan ondernemers kansen 

worden geboden, gericht op 

maatwerk en het binnen 

kaders toekennen van een 

eigen verantwoordelijkheid. 

 

  de ‘eigenheid’ van de on-

derscheiden gemeenten 

binnen de Drechtsteden kan 

worden behouden. Dit ter 

versterking van de regio als 

geheel voor de buitenwe-

reld. Zwijndrecht moet aan-

trekkelijk zijn voor het be-

drijfsleven. 

 

 de bereikbaarheid voor on-

dernemers, alleen door het 

instellen van 1 loket niet 

voldoende is. De dienstver-

lening moet beter. Met on-

dernemers moet worden 

meegedacht. 

 

 het vergunningenbeleid 

voor ondernemers eenvou-

diger wordt. 

 

 ondernemers hun volle ver-

antwoordelijkheid nemen 

voor het aanbieden van 

stage- en leer/werkplekken. 

 

 via de ‘Onderwijsroute’ jon-

geren kennis kunnen maken 

met het bedrijfsleven. 

 

 het aanbestedingsbeleid 

van de Drechtsteden erop 

gericht is zo veel mogelijk 

lokaal te gunnen, binnen de 

huidige regelgeving. 

 

 initiatieven voor werkgele-

genheidsprojecten voor 

werkloze 50+-ers onder-

steuning krijgen. 

 

 ook mensen met een beper-

king zoveel mogelijk een 

plaats kunnen krijgen op de 

arbeidsmarkt. De gemeente 

moet daartoe in overleg met 

bedrijfsleven en andere 

werkgevers het voortouw 

nemen. 

 

 

Regio Drechtsteden 

 

In de Drechtsteden wordt al 

jaren samengewerkt en worden 

zichtbare resultaten geboekt:  

Samenwerking loont. 

 

Het CDA ziet de Drechtsteden 

dan ook als een stedelijk ge-

bied rondom Europa’s drukst 

bevaren rivierenknooppunt, 

waarin zelfstandige gemeenten 

met een eigen identiteit samen-

werken alsof zij in functioneel 

opzicht samen stad zijn. Dit 

vanuit het besef dat de om-

vangrijke taken en uitdagingen 

waarmee we te maken hebben, 

alleen als Drechtsteden ge-

meenten gezamenlijk opgelost 

kunnen worden. 

 

Het CDA staat als politieke 

partij voor het “verbinden” van 

mensen, in lijn met haar uit-

gangspunten. Deze visie geldt 

niet alleen binnen Zwijndrecht, 

maar ook voor de Drechtsteden 

gezamenlijk en zeker ook voor 

onderwerpen die de gemeente-

lijke grenzen overschrijden zo-

als: 

 

 economie, vestigingskli-

maat, bedrijventerreinen, 

arbeidsmarkt, onderwijs; 

 

 Infrastructuur, bereikbaar-

heid over weg, water, spoor; 

 

 decentralisaties: - gemeen-

ten krijgen in het nieuwe 

kabinetsbeleid een cruciale 

rol in ingrijpende verande-

ringen in de zorg, woning- 

en arbeidsmarkt. 

 

 kwaliteit van de leefomge-

ving. 

 

Een aantrekkelijk leefklimaat is 

de sleutel voor een succesvolle 

ontwikkeling van Drechtsteden: 

 

 Aantrekkelijk woonklimaat; 

 Maritieme & logistieke top-

regio; 

 Sterke Sociale Drechtste-

den; 

Daarin ligt voor het CDA de 

meerwaarde van de samenwer-

king binnen de Drechtsteden. 

 

Dit is de centrale boodschap en 

het kernbegrip is de legitimiteit 

van de samenwerking. 

 

 

 

 

Zwijndrechtse Waard 

 

De gemeenten Hendrik Ido 

Ambacht en Zwijndrecht heb-

ben veel met elkaar te maken 

en doen al veel samen. 

 

Voorbeelden daarvan zijn: de 

Volgerlanden, ondersteuning 

CJG’s, WMO. We zijn echt 

naaste buren van elkaar. 

 

Het CDA vindt dat er in de ko-

mende collegeperiode stappen 

moeten worden gezet om te 

komen tot één gemeente in de 

Zwijndrechtse Waard. 
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We doen het samen 10 

“…. 

  Gemeentelijke 

heffingen dienen in 
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kostendekkend te 

zijn. 
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Financiën 

 

Rekening houdend met de 

economische recessie, die 

ook gevolgen heeft voor de 

inkomsten van de gemeente, 

zullen wij nog meer dan in de 

voorgaande jaren een sober 

en efficiënt financieel beleid 

moeten voeren. 

 

Gemeentelijke heffingen die-

nen in beginsel kostendek-

kend te zijn. 

 

Het CDA vindt dat tariefsver-

hogingen, buiten indexering 

om, slechts mogen worden 

doorgevoerd als daar een 

verbetering van het voorzienin

-genniveau tegenoverstaat. 
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