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✔ Goede toegankelijkheid 

 CDA Zwijndrecht kiest voor een samenle-
ving waarin iedereen kan meedoen. Voor zowel 
mensen met als zonder beperkingen moeten de 
openbare ruimte, openbare gebouwen en sport-
voorzieningen goed toegankelijk zijn. Waar een 
beperking deze toegankelijkheid bemoeilijkt, 
vraagt dit om een extra inspanning van de ge-
meente. 

 

✔ Samenleven, ondanks beperkingen 

 Mensen moeten ongeacht eventuele be-
perkingen zelfstandig kunnen sporten, bewegen 
en samenleven. Ook is het belangrijk dat meer 
kinderen met een beperking naar een reguliere 
school kunnen gaan en dat schoolgebouwen 
daarop aangepast worden. Hiermee voeren we 
het VN verdrag Handicap zoveel mogelijk uit. 

 We willen ons inzetten voor rolstoel-
vriendelijke speeltuinen, voldoende invalide-
parkeerplaatsen bij voorzieningen en kijken naar 
het aanpassen van bushaltes waar dat nodig 
blijkt. 

 

 

 

De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. We willen een sterke 
samenleving, maar niet iedereen kan een sterke inwoner zijn. We dragen samen de 
verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. 
We hebben elkaar nodig en – zo lang we goed voor elkaar zorgen – kunnen we iedere uitdaging aan.  

CDA Zwijndrecht heeft zich in het verleden sterk gemaakt voor een zorgzame samenleving 
vanuit principes als samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij blijven ons hiervoor inzetten, 
aangezien een samenleving met zorg voor elkaar perspectief en vertrouwen biedt. Samen kom je verder. 

ZORG VOOR ELKAAR 1 
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1.1.1 | IEDEREEN KAN MEEDOEN 

✔ Warme en veilige thuissituatie 

 Families en het gezin zijn de hoeksteen van 
de samenleving. Ook in de gemeente Zwijn-
drecht is het daarom van cruciaal belang dat ge-
zinnen, in welke samenstelling dan ook, staan 
voor een warme en veilige thuissituatie. 

 

✔ Oplossen van gezinsproblematiek 

 Gelukkig groeien veel kinderen in Zwijn-
drecht op in warme gezinnen, met ouders die de 
grote verantwoordelijkheid op zich nemen om 
kinderen op te voeden. Echter is het voor veel ge-
zinnen helaas niet vanzelfsprekend om te allen 
tijde hun kinderen een stabiele basis te kunnen 
bieden. Diverse problemen kunnen hier de oor-
zaak van zijn, zoals bijvoorbeeld juridische of 
relationele problemen. Maar ook problematiek op 
het gebied van ouderschap, financiën of veilig-
heid kunnen hier de redenen van zijn. We willen 
dat gezinnen op een laagdrempelige manier 
hulp kunnen vinden en krijgen om zodoende 
deze verschillende vormen van problematiek op 
te lossen. 

 

 

 

1.1.2 | FAMILIE EN GEZIN 
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✔ Echtscheidingsproblematiek 

 De consequenties van een (heftige) 
echtscheiding strekken verder dan alleen het 
juridisch ontvlechten van een huwelijk. Vaak 
ontstaan daarnaast ook financiële problemen, 
evenals verregaande problemen bij het opgroei-
en van kinderen. Hierbij is het van essentieel 
belang om toegankelijke hulp te kunnen krijgen; 
nog te vaak voelen mensen zich van het kastje 
naar de muur gestuurd. Daarom willen we ons de 
komende jaren ervoor inzetten, dat iedereen de 
weg naar de juiste hulp weet te vinden. Dat geldt 
ook voor echtscheidingsproblematiek. 

 

✔ Zorgmariniers 

 We zijn blij met de rol van de zorgmariniers 
in onze gemeente, die de regie hebben over de 
aanpak van verschillende vormen van problema-
tiek die binnen het gezin kunnen spelen. CDA 
Zwijndrecht is hier voorstander van. Het belang 
van kinderen moet voorop staan, zonder het 
gezin als geheel uit het oog te verliezen. 

 

✔ Kinderdagverblijven en onderwijs 

 Allereerst is het belangrijk dat er een goede 
keuze is tussen kinderdagverblijven in de 
gemeente Zwijndrecht. Een van de manieren om 
dit te bereiken is door ondernemers te stimule-
ren om te komen tot een goed verspreid aanbod.  

 Daarnaast is het ook belangrijk dat ouders 
en kinderen een ruim, vrij en kwalitatief onder-
wijs aanbod hebben in de gemeente. 

 

✔ Zorgvragen 

 Wij vinden het belangrijk dat iedereen die 
met een zorgvraag zit op een eenvoudige manier 
ergens terecht kan. Bij zorgvragen kan gedacht 
worden aan bijvoorbeeld vragen omtrent de 
schuldhulpverleningstrajecten of Jeugdzorg. 
Preventie moet hierbij zoveel mogelijk het 
uitgangspunt zijn. 

1.1.3 | ARMOEDE 

 ‘Zorg voor elkaar’ betekent dat we als 
politiek ervoor moeten blijven zorgen dat de 
instanties waarop mensen met een zorgvraag 
aangewezen zijn (instanties binnen de gemeen-
te, maar ook maatschappelijke organisatie zoals 
diaconieën) zowel goed functioneren als 
bereikbaar zijn. 

 Het CDA Zwijndrecht heeft zich in deze 
periode mede hierom ingezet voor één loket op 
het gemeentehuis en dat komt er. 

 

✔ Armoedebestrijding 

 De uitvoering van het armoedebeleid en de 
toegankelijkheid hiervan moet blijvend verbeterd 
worden om aan de behoeften te kunnen voldoen. 

 

✔ Maatschappelijke initiatieven voor armoede-
bestrijding 

 Naast de uitvoering van het armoedebeleid 
onderkennen wij ook de noodzaak van maat-
schappelijke initiatieven voor armoedebestrij-
ding, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils en 
het Badhuis. Deze spelen een belangrijke rol in 
de wijk. Ons doel is daarom dan ook om in iedere 
wijk een dergelijke buurtfunctie, waar iedereen 
terecht kan, te faciliteren.  

 Ook de Voedselbank, Kledingbank, 
Dorpsraad en verschillende wijkplatforms spelen 
een belangrijke rol. Wij willen deze organisaties 
steunen waar nodig, gezien de belangrijke rol die 
zij spelen. 

Belangrijk is dat alle initiatieven goed 
gecoördineerd worden, zodat zaken niet dubbel 
gedaan worden en om te voorkomen dat 
mensen de weg kwijt raken. Daarom willen wij 
dat de gemeente samen met de maatschappelij-
ke organisaties optrekt om gericht aan de slag te 
gaan met de bestaande problematiek. 

De diaconieën, caritas en liefdadigheidsin-
stellingen van kerken en moskeeën mogen in dit 
kader niet ongenoemd blijven. Zij verrichten 
onmisbaar werk en kunnen door de uitgebreide 
netwerken die zij bezitten van grote waarde voor 
onze gemeente zijn. 
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mensen moeten gezien en benut worden. We 
streven ernaar dat iedereen een (passende) baan 
heeft of een opleiding volgt. Ook wanneer een 
gezinslid werk vindt, moeten de begeleidingstra-
jecten van de andere gezinsleden doorgaan. 
Zelfredzaamheid van beide partners moet 
worden nagestreefd. 

 

✔ Inburgeraars 

 We willen een laagdrempelige toegang 
naar kwalitatief en transparant taalaanbod voor 
inburgeraars waarborgen. Malafide taalbureaus 
worden geweerd. 

 Het CDA Zwijndrecht wil dat inburgeraars 
een snelle, effectieve periode van inburgering 
hebben, waarin zij binnen een korte tijd: (1) 
intensief aan de slag gaan om wegwijs te raken 
in de gemeente Zwijndrecht; (2) de taal leren; (3) 
in staat gesteld worden om een netwerk op te 
bouwen in de gemeente; en (4) kans hebben een 
opleiding te volgen of stageplek te krijgen. 

 

✔ Maatschappelijke begeleiding  

 Maatschappelijke begeleiding moet leiden 
tot zelfredzaamheid. Veel begeleiding is infor-
meel en wordt door vrijwilligers gedaan. We 
willen zorgdragen dat er voldoende betaalde 
krachten zijn om de maatschappelijke begelei-
ders te coachen en op te vangen. Zij zijn nodig 
om de vrijwilligers goed te laten functioneren. 

✔ Laagdrempelige communicatie 

 Uit onderzoek van de Stichting Lezen en 
Schrijven blijkt dat de Zwijndrechtse bevolking 
voor ruim 15% uit laaggeletterden bestaat. Zowel 
t.o.v. landelijk (12%) als regionaal (14%) doen we 
het slechter. Deze gegevens zijn zorgwekkend; 
laaggeletterdheid zet mensen namelijk structu-
reel op achterstand in de samenleving. 

In Zwijndrecht hebben met name de 
eerste generatie migranten een grote achter-
stand. Het onderwijs kan een belangrijke rol in de 
signalering en aanpak van laaggeletterdheid 
spelen. 

De gemeente zou op een laagdrempelige, 
duidelijke en eenvoudige manier moeten 
communiceren met inwoners. Zo zouden brieven 
bijvoorbeeld eenvoudig te lezen moeten zijn.  

 

✔ Initiatieven en allianties 

 We stimuleren initiatieven zoals taalcoa-
ches vanuit openbare bibliotheken en de 
ontmoetingsplaatsen in de wijken. We nemen 
deel aan lokale allianties, zoals vluchtelingen-
werk, onderwijs en openbare bibliotheken, om 
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven 
en digitale vaardigheden te kunnen bereiken en 
hen te verwijzen naar een mogelijk leeraanbod. 

 

✔ Participatie 

 We vinden het belangrijk dat alle inwoners 
mee kunnen doen. Dat geldt ook voor nieuwko-
mers. In de nieuwe wet inburgering krijgen 
gemeenten een belangrijkere rol. Hierna volgen 
een aantal voorbeelden van participatie. 

 

✔ Meedoen en zelfredzaamheid 

 Nieuwkomers moeten snel mee kunnen 
doen in de samenleving. De talenten van deze 

1.1.5 | PARTICIPATIE EN INBURGERING 
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✔ Vertrouwde eerstelijnszorg 

 Huisartspraktijken en wijkzorg moeten in 
de buurt beschikbaar zijn. 

 Op dit moment zijn veel huisartspraktijken 
vol en lopen thuiszorginstanties tegen de 
grenzen van hun capaciteit aan. De covid-
pandemie legt een steeds grotere druk op juist 
dit gedeelte van de zorg. Structureel overleg 
vanuit de gemeente is nodig om problemen op 
gebied van capaciteit in een vroeg stadium te 
signaleren en op orde te brengen. Ondersteuning 
van (nieuwe) huisartsen bij praktijkvestiging is 
nodig, zodat de capaciteit snel op peil is en dat 
ook blijft wanneer door woningbouw het aantal 
inwoners toeneemt. 

 We willen dat de eerstelijnszorg zoveel 
mogelijk als één team fungeert. Daarbij zetten 
we in op continuïteit: het is nooit leuk om zorg 
nodig te hebben, maar iedere keer een andere 
zorgverlener maakt anoniem, een vertrouwd 
gezicht is belangrijk. 

 

✔ Bereikbare zorg 

 De huidige faciliteiten van de Zwijndrechtse 
locatie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis 
moeten ten minste behouden blijven en waar 
mogelijk worden uitgebreid. Voor huisartsenzorg 
buiten kantoortijden, palliatieve zorg in een 
hospice, beschikbaarheid van een spoedeisende 
hulp en meer complexe ziekenhuiszorg moet de 
gemeente Zwijndrecht samenwerken met de 
gemeenten in de regio, om zodoende tot een 
volledig regionaal zorgaanbod te komen. 

 We zetten ons in om de procedures zo op 
elkaar af te stemmen dat de zorgaanbieders niet 
voor iedere gemeente een andere procedure 
moeten volgen. 

 We zien meer samenwerking als basis voor 
de zorg en sluiten ons aan bij voorstellen voor 
minder marktwerking. De Gemeentepolis 

1.2.1 | ZORG IN DE BUURT 
Drechtsteden moet worden behouden, zodat de 
zorg voor kwetsbare inwoners betaalbaar en 
toegankelijk blijft. 

 

✔ Hulpdiensten 

 De maximale aanrijtijd van hulpdiensten 
moet bewaakt worden. De ambulancepost in 
Zwijndrecht vervult daarin een grote rol. 

 Ook de vrijwillige brandweer van Zwijnd-
recht en Heerjansdam zijn onmisbaar in het 
verlenen van optimale hulpverlening. Deze 
moeten worden behouden en vanuit de gemeen-
te worden gefaciliteerd. 

 We willen een dekkend netwerk van AED’s 
(automatische externe defibrillators) in de 
gemeente. Uit onderzoek blijkt echter dat veel 
mensen een AED niet durven te gebruiken als 
het er écht op aankomt. De gemeente moet 
daarom het volgen van reanimatie- en AED-
cursussen stimuleren. 

 

✔ Contact en eenzaamheid 

 We zetten ons in om eenzaamheid onder 
onze inwoners zoveel mogelijk tegen te gaan. We 
willen het contact tussen ouderen en jongeren 
bevorderen. Vrijwilligerswerk gericht op ouderen 
moet aansprekend zijn voor jongeren. We willen 
dat scholen, bedrijven en verenigingen vaker een 
beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach 
of mentor hun kennis en ervaring te delen met 
jongere generaties. We ondersteunen en 
stimuleren projecten die generaties en culturen 
met elkaar in contact brengen. 

 

✔ ‘Noaberschap’ 

 ‘Noaberschap’, het omzien naar elkaar, 
wordt gestimuleerd vanuit de gemeente. 
Wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen 
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✔ Preventie en gezond leven  

 Een gezonde leefstijl is voor iedereen 
belangrijk maar niet voor iedereen vanzelfspre-
kend. We zetten in op preventie en gezond leven, 
waarbij de gemeente, het zorgkantoor, zorgverle-
ners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties 
samenwerken.  

 Het CDA Zwijndrecht vindt het belangrijk 
dat er goede ondersteuning beschikbaar is om 
jongeren en ouderen gezond te laten opgroeien. 
Initiatieven zoals JOGG, sportstad, en Toppies en 
Fitmakers worden van harte ondersteund. 

 

✔ Een gezonde leefstijl vanaf jonge leeftijd 

 Een gezond begin is het halve werk. Op 
scholen moet het uitgangspunt zijn dat gezonde 
en duurzame voeding de norm is en bewegen 
gestimuleerd wordt. Het is belangrijk dat we de 
voedingslessen op scholen continueren of 
uitbreiden om al op jonge leeftijd te beginnen 
met voorlichting over gezonde en duurzame 
voeding. 

 Ook is het hebben van een goede fiets-
infrastructuur rondom iedere school belangrijk 
om scholieren tot het fietsen naar school te 
verleiden. 

 

✔ Middelengebruik 

 In de laatste jaren van de basisschool en op 
het voortgezet onderwijs moet nadrukkelijk 
aandacht zijn voorvoorlichting over de risico’s van 
alcohol-, tabaks- en drugsgebruik. Gezien de 
ontwikkelingen in de laatste jaren, moeten hierbij 
ook de risico’s van lachgas specifiek benoemd 
worden. 

 Om verkeersveiligheid te bevorderen, willen 
we onderzoeken of er vanuit de gemeente een 
cursus 'alcohol en drugs in het verkeer' aangebo-
den kan worden aan jongeren met autorijles. In 
ruil hiervoor krijgen deze jongeren de aankoop 
van hun eerste rijbewijs bij het gemeentelijk loket 
gratis. 

ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen zijn 
onmisbaar.  

 

✔ Seniorenraad 

 Wij ondersteunen de seniorenraad. Deze 
raad geeft in de gemeente Zwijndrecht gevraagd 
en ongevraagd advies aan het College betreft 
punten die senioren aangaan. Ook ondersteunen 
wij de Seniorenbus en de Drechthopper.  

 

✔ Informatievoorziening 

 Senioren moeten niet op achterstand 
komen in informatievoorziening door de 
digitalisering. Het uitgangspunt van de gemeen-
te moet daarom zijn dat senioren informatie niet 
primair zelf hoeven op te halen, maar dat 
informatie op een begrijpelijke manier bij 
senioren afgeleverd wordt. Gemeentelijke 
communicatie - zoals de gemeentegids - moet 
voor senioren ook op papier beschikbaar blijven. 

 

✔ Samenwerking gemeente en GGZ 

 Juist in deze tijd, waarin de coronacrisis ook 
geestelijk haar tol heeft geëist bij mensen, geven 
we extra aandacht aan geestelijke gezondheids-
zorg. 

 Goede psychische hulp vraagt samenwer-
king tussen gemeente, eerstelijnszorg, en GGZ 
instellingen. We willen extra aandacht voor de rol 
van de gemeente hierin. 

 Ook hebben we aandacht voor de samen-
werking tussen de politie en de GGZ, bijvoorbeeld 
rondom verward gedrag op straat of escalatie van 
psychische problematiek in de thuissituatie. 
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1.3 | JEUGD 

In de jeugdhulp zien we een toename van 
aanbieders die zich richten op lichte zorg. 
Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen 
op andere noodzakelijke dingen nodig. Dit is 
onwenselijk. Wij willen een duidelijke afbakening 
wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone 
opvoeding. We maken meer samenwerking 
mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. 

We maken duidelijke afspraken met 
jeugdzorgaanbieders en voeren adequate 
controle uit op de financiën. Ook maken we 
duidelijke afspraken met huisartsen en andere 
verwijzers. Wij willen af van ingewikkelde 
aanbestedingen en kiezen voor langdurige 
contracten binnen de jeugdhulp en de WMO. 

Het CDA Zwijndrecht wil dat kinderen met 
jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun 
eigen omgeving te betrekken bij belangrijke 
zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professi-
onal, maar een goede bekende, zoals een 
familielid, de buurman of de trainer van de 
voetbalclub. De zelfgekozen mentor is er niet om 
delen van de professionele hulp over te nemen, 
maar om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te 
beslissen over wat goed is voor het kind, het 
gezin en de situatie. 

Netwerken waarin jongeren bewegen, 
zoals de buurt, de school, de kinderopvang en 
sport- en cultuurverenigingen worden gezien als 
plaats waar ouders en jongeren terecht kunnen. 
Hierdoor ervaren ouders steun bij het opvoeden. 
Het CDA Zwijndrecht vindt het belangrijk dat de 
kennis en betrokkenheid die eigen is aan deze 
plekken in de samenleving erkend en gewaar-
deerd worden. 

 We besteden vanzelfsprekend aandacht 
aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 
worden. We kijken daarbij samen met de jongere 
naar een goed overgangspunt naar andere 
vormen van zorg en andere financieringsbron-
nen. Een goede zorg bestaat natuurlijk uit een 
goede samenwerking met huisartsen. Het 
overleg met huisartsen staat in de kinderschoe-
nen; dit blijft het CDA Zwijndrecht volgen. Tevens 

1.3.1 | JEUGDHULP EN WMO 
willen we inzetten op Praktijk Ondersteuning 
Jeugd (POH-Jeugd). 
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CDA ZWIJNDRECHT WIL: 

✔ In iedere wijk een buurtfunctie waar mensen elkaar kunnen ont-
moeten. 

✔ Dat het aantal kinderen dat in armoede leeft in de gemeente 
Zwijndrecht afneemt. 

✔ Intensieve en effectieve inburgering, met regie bij de gemeente. 

✔ Dat bij jeugdhulp de jongere leidend is. 

✔ Voorkomen dat senioren op achterstand komen bij gemeentelijke 
informatievoorziening. 

✔ Dat kwalitatieve zorg dichtbij blijft. 
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Het CDA Zwijndrecht kiest voor een 

sterke samenleving waarin 

iedereen kansen krijgt en meetelt.  



✔ Woningbouwopgave 

 De woningnood in Zwijndrecht en Heer-
jansdam is hoog, het aanbod van zowel koop als 
huurwoningen is schaars. Het is voor veel 
mensen bijna onmogelijk geworden om een 
betaalbare woning te vinden. Met name starters 
ervaren vanwege de hoge huizenprijzen en hoge 
huurprijzen grote problemen bij het vinden van 
een huis.  

 De gemeente Zwijndrecht heeft zich 
gecommitteerd aan een woningbouwopgave van 
3.700 woningen. Hier moeten wij verantwoorde-
lijkheid in nemen. 

 

✔ Eigenbewoningsclausule en een Non-
speculatiebeding 

 Woningen in het starterssegment worden 
opgekocht door beleggers of investeerders die de 
woningen vervolgens verhuren tegen forse 
bedragen per maand. 

 Wij willen ons daarom inzetten op een 
eigenbewoningsclausule en een non-
speculatiebeding bij koopwoningen. Zodat de 
mensen die deze woning kopen er ook daadwer-
kelijk in gaan wonen.  

 Ook dienen kaders meegegeven te worden 
aan projectontwikkelaars om te sturen op een 

Een sterke samenleving begint met zorgen voor elkaar. We moeten voorkomen dat mensen er 
niet bij horen. De menselijke maat staat centraal en ‘wij’ is belangrijker dan ‘ik’.  

Een sterke samenleving, dat is een gemeente waar het fijn wonen is voor iedereen, waar de 
openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en 
toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel 
voor de gemeente. Waardering en ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten is nodig.  

EEN STERKE SAMENLEVING 2 
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2.1.1 | WONEN 
passende ontwikkeling, zoals een maximale 
koopsom. Het CDA Zwijndrecht heeft dit 
bijvoorbeeld middels een motie ook geregeld 
voor de Heer Janstraat in Heerjansdam. We 
pleiten voor voorrang bij nieuwbouwprojecten 
voor inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam. 

 

✔ Oplossingen voor extra woningen 

 Het invullen van de woningbouwopgave, 
die we met elkaar geaccepteerd en in te vullen 
hebben in Zwijndrecht en Heerjansdam, vergt 
het uiterste in het zoeken naar oplossingen om 
extra woningen te realiseren en de woningmarkt 
in beweging te brengen.  

 Eerst moeten we de binnenstedelijke 
woonmogelijkheden benutten met behoud van 
groen, en waar mogelijk ook de hoogte in. Het 
reeds gerealiseerde project en wooncomplex 
“Koningshof” is hier een goed voorbeeld van. 

 Andere projecten die reeds in ontwikkeling 
zijn, zoals Spoorzone met o.a. Diztrikt, Noord, 
Stationskwartier en locatie ’t Hoff, moeten 
doorgepakt worden samen met inwoners, het 
CDA Zwijndrecht zet zich hiervoor in.  

 Ook willen wij onderzoeken wat de 
haalbaarheid is van de eerder gemaakte plannen 
voor transformatie van industriegebied Gors in 
Heerjansdam voor woningbouw.  

 In Zwijndrecht is echter maar beperkte 
ruimte om te bouwen, we moeten creatief kijken 
naar mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het 

2.1 | WONEN EN BOUWEN 
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 Ook is er behoefte aan woningen in het 
midden- en hogere segment. Hierdoor komt ook 
de woningmarkt in beweging en komen er 
woningen vrij voor starters. Locatie Noordoevers 
is hiervoor bijvoorbeeld uitermate geschikt.  

 Veranderingen in de woonomgeving gaan 
de buurtbewoners aan. Wij vinden het daarom 
vanzelfsprekend dat bewoners worden betrok-
ken bij bouwinitiatieven in hun woonbuurt.  

 

✔ Problematiek in kwetsbare buurten 

 We hebben oog voor de problematieken in 
kwetsbare buurten van Zwijndrecht. Een aantal 
projecten zijn reeds gestart, maar we zullen met 
de bewoners van deze buurten in gesprek 
moeten blijven. Hierdoor pakken we problema-
tiek het beste aan en vergroten we de leefbaar-
heid in de buurt. 

 Wij willen ons actief inzetten om wijken en 
buurten samen met de bewoners te revitaliseren 
en opnieuw in te richten zodat deze beter 
aansluiten bij de woonbehoefte. Dit doen we 
middels een actieplan waarmee we de problema-
tieken met maatwerk kunnen gaan aanpakken. 

 

✔ Duurzame investeringen in de eigen woning 

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente 
ondersteuning biedt bij duurzame investeringen 
van inwoners zodat verduurzaming van de eigen 
woning voor iedereen bereikbaar is. Een 
financiële ondersteuning helpt om inwoners te 
stimuleren tot het nemen van energiebesparen-
de maatregelen, zoals bijvoorbeeld een warmte-
pomp. 

 

✔ Revolving Fund 

 De afgelopen periode heeft het CDA 
Zwijndrecht de motie 'Revolving Fund Energie-
besparing' ingediend. Hierdoor komt er nu een 
fonds vanuit de Eneco-gelden, waaruit inwoners 
renteloos kunnen lenen voor duurzame verbete-
ringen aan hun woning.  

transformeren van leegstaande gebouwen, al 
dan niet tijdelijk. Een goed voorbeeld is het 
leegstaande Postkantoor in Zwijndrecht. Deze 
locatie is prima geschikt voor transformatie naar 
wonen of nieuwbouw.  

 Deze projecten zijn echter niet voldoende 
om de woningbouwopgave in te vullen en 
woningen beschikbaar te krijgen. Het CDA 
Zwijndrecht koestert het Buitengebied als groen 
hart tussen Zwijndrecht en Heerjansdam. In het 
hart van het Buitengebied wordt niet gebouwd; 
dit moet ‘natuurlijk’ groen blijven!  

 Het CDA Zwijndrecht wil juist investeren in 
het Buitengebied door middel van goede fiets- 
en wandelverbindingen tussen de verschillende 
natuurgebieden. Voor wonen ziet het CDA 
Zwijndrecht wel kansen aan de rand van 
Zwijndrecht langs de Munnikensteeg tussen de 
Lindeweg en de Geerweg. Natuurinclusief 
bouwen heeft hierbij de voorkeur; zo kan dit 
geïntegreerd worden in het groene landschap.  

 Ook het transformeren van bestaand 
bedrijventerrein naar wonen langs de Munniken-
steeg ziet het CDA als mogelijkheid om bij te 
dragen aan de woningbouwopgave. De gemeen-
te heeft als eigenaar van de landschapsvisie hier 
een sturende rol in. 

 

✔ Vitale woningmarkt 

 Behalve extra woningen moet ook de 
woningmarkt weer in beweging komen. Door in 
te zetten op verschillende types woningen 
kunnen we zorgen voor een gevarieerd aanbod 
van woningen.  

 Zo willen wij dat er geschikte woonruimte 
voor senioren beschikbaar komt zodat senioren 
die nu ‘te groot’ wonen eenvoudiger en betaal-
baarder kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld 
een levensloopbestendig appartement of door 
seniorenhofjes te bouwen. Hierdoor kunnen 
eengezinswoningen weer vrijkomen voor jongere 
generaties. Een voorbeeld hiervan hebben we al 
kunnen bewerkstelligen bij het project ‘De 
Koningshof’ waar ouderen voorrang hebben 
gekregen bij het inschrijven op een nieuwbouw-
appartement.  

2.1.2 | DUURZAAM WONEN EN BOUWEN 
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✔ Flexibel bouwen 

 Het CDA Zwijndrecht kiest voor flexibel 
bouwen. Dit houdt in dat steeds meer woningen 
en andere gebouwen aanpasbaar zijn in geval 
hun bestemming verandert.  Denk hierbij aan het 
transformeren van bestaande bouw naar 
woningen, zoals het kantorencomplex bij het 
station (Vierdrecht). 

 We vinden het belangrijk dat procedures 
voor aanvragen en initiatieven eenvoudiger en 
sneller opgepakt worden. 

 

✔ Circulair bouwen 

 Ook pleiten we in het kader van duurzaam-
heid voor circulair bouwen. Hierbij kan gedacht 
worden aan het hergebruiken van materialen, 
zoals bij project ’t Hoff voor woningbouw en 
bijvoorbeeld bij de revitalisatie van het Veerplein. 

 

 Wij vinden dat eenzaamheid niet in onze 
gemeente thuishoort. Bij nieuwbouwprojecten 
willen wij dan ook dat er rekening gehouden 
wordt met de behoeften van de directe omge-
ving. Dit betekent dat bij de nieuwbouw van een 
schoolgebouw er ook nagedacht kan worden 
over ontmoetingsplekken, zoals bijvoorbeeld het 
Midden-inn in Heerjansdam en Hart van 
Meerdervoort in Zwijndrecht.  

 Bij het bouwen van appartementencom-
plexen moet een centrale ruimte komen waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

2.1.3 | FLEXIBEL EN CIRCULAIR BOUWEN 

2.1.4 | BOUWEN OM SAMEN TE LEVEN 
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van een laadpaal dient eenvoudig te zijn, de 
gemeente heeft daar een faciliterende rol in.  

 

✔ Vrachtverkeer 

 De verkeersontsluiting in Zwijndrecht en 
het vrachtverkeer dient in goede banen geleid te 
worden; hierbij staat veiligheid voor de inwoners 
voorop.  

 

✔ Ondertunneling A16 en goederenspoorlijn 

 De A16 splijt Zwijndrecht in tweeën en is 
een bron van geluids- en fijnstofoverlast. Om 
deze reden maakt het CDA Zwijndrecht zich al 
geruime tijd sterk voor een mogelijke ondertun-
neling van de A16.  

 De afgelopen raadsperiode heeft de 
gemeente samen met Dordrecht onderzoek 
gedaan naar een mogelijke ondertunneling van 
de A16, in combinatie met een aparte goederen-
lijn die dan ook ondertunneld zou worden. De 
resultaten van dat onderzoek zien er veelbelo-
vend uit en bieden, zij het op lange termijn, 
perspectief op een oplossing. De gemeente moet 
hier vol op blijven inzetten. Op lange termijn kan 
het leiden tot een geheel nieuw hart van 
Zwijndrecht, waar auto's en goederentreinen 
onderdoor razen. Daarnaast biedt het een 
perfecte gelegenheid om een eerder verloren 
stuk Zwijndrecht te gaan gebruiken voor 
bijvoorbeeld wonen, recreatie en buitensport. 
Ook zal het vergroenen van deze verkeersader de 
biodiversiteit ten goede komen. 

 De afgelopen periode is er veel werk verzet 
naar het verkennen van de mogelijkheden tot 
ondertunnelingen van de A16. Hier zijn wij 
uiteraard blij mee, maar er is nog veel werk te 
doen. De komende jaren willen wij belangrijke 
keuzes gaan maken voor wat betreft de invulling 
en voortgang van dit project. 

 

 

 

✔ Bereikbaarheid bij ontwikkelingen 

 Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat 
om te participeren in de samenleving en draagt 
bij aan verbetering van de leefomgeving. Wij 
vinden het van belang om bij nieuwe ontwikke-
lingen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld het 
bouwen van nieuwe woningen, expliciet 
aandacht te besteden aan de bereikbaarheid. Het 
is belangrijk dat er ruimte is voor deze nieuwe 
verkeersstromen, zonder dat dit negatieve 
gevolgen heeft voor veiligheid en milieu. Het 
autoluw maken van buurten, het schrappen of 
toevoegen van parkeerplaatsen of opheffen van 
wegen kan alleen wanneer er voldoende 
realistische alternatieven zijn. 

 

✔ Fietsnetwerken 

 Voor korte afstanden is de fiets een 
aantrekkelijk, schoon en gezond vervoersmiddel. 
Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnet-
werk. Met de elektrische fiets neemt het bereik 
van de fiets als vervoermiddel toe. Vooral in het 
woon-werkverkeer leidt dit tot nieuwe kansen. 
Wij zetten in op veilige (snel-)fietspaden in en 
tussen Zwijndrecht en Heerjansdam. 

 

✔ Bereikbaarheid openbare voorzieningen 

 Openbare voorzieningen zoals winkelcen-
tra, sportaccommodaties, zorgcentra, scholen, 
bedrijfsterreinen en het station dienen goed en 
veilig bereikbaar te zijn.  

 

✔ (Elektrische) auto’s 

 De auto blijft voor veel inwoners een 
onmisbaar vervoermiddel. We willen inwoners 
wel zoveel mogelijk aanmoedigen te kiezen voor 
duurzamere opties. We zetten ons daarom in 
voor de realisatie van een fijnmazig netwerk van 
laadpalen voor elektrische auto’s. Het aanvragen 

2.2.1 | INVESTEREN IN BEREIKBAARHEID 

2.2 | VERVOER EN BEREIKBAARHEID 
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✔ Goede OV-voorzieningen 

 In het binnenstedelijk gebied is de 
aanwezigheid van goede OV-voorzieningen 
belangrijk. Goed en aantrekkelijk OV vermindert 
de afhankelijkheid van de auto en kan in 
combinatie met nieuwe mobiliteitsconcepten, 
zoals autodelen, er zelfs toe leiden dat parkeer-
plekken worden teruggeven aan de buurt (bijv. 
nieuwe speelplekken, of toevoegen van groen). 
Dit kan uiteraard alleen wanneer er voldoende 
realistische alternatieven en draagvlak voor is.  

 Goede bereikbaarheid van buurten, 
voorzieningen en bedrijventerreinen – evenals 
ons buitengebied – is een groot goed. Hier hoort 
ook een betere aansluiting van Heerjansdam op 
het OV-netwerk bij. 

 

✔ Regionale OV-knooppunten 

 Wij zetten ons samen met de provincie in 
voor goede concessies voor het openbaar 
vervoer. Wij zetten ons in voor de realisering van 
regionale OV-knooppunten, met goede overstap-
mogelijkheden en bijbehorende voorzieningen 
(stalling fietsen, oplaadmogelijkheden elektri-
sche fietsen, beschut overstappen). Initiatieven 
zoals de lightrail en extra haltes voor de waterbus 
juichen wij toe. 

 

✔ Delen van elektrische vervoersmiddelen 

 Wij zetten ons in voor de komst van 
elektrische deelscooters en elektrische deelauto’s 
naar de gemeente Zwijndrecht, zoals in omlig-
gende gemeenten al het geval is. Deze scooters 
kunnen voor inwoners een goed en betaalbaar 
alternatief zijn voor de auto. Zo verbetert de 
leefbaarheid en verminderen drukte en vervuiling 
in de stad. 

2.2.2 | GOED OPENBAAR VERVOER 
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inwoner van Zwijndrecht worden gebruikt. 
Hierdoor krijgen gezinnen met een kleine 
portemonnee kans om aan sportactiviteiten deel 
te nemen.  

 Ook willen wij meer aandacht voor 
kinderen die vanwege de financiële situatie in 
het gezin niet kunnen sporten. Stichting Leergeld 
zet zich in voor deze kinderen en daarom willen 
wij dat de gemeente zich samen met deze 
stichting inspant om deze kinderen te bereiken. 

 

✔ Sportaccommodaties 

 Sportaccommodaties moeten goed 
bereikbaar zijn en veilig. Achterstallig onderhoud 
moet worden weggewerkt. Het CDA Zwijndrecht 
heeft zich ook deze periode ingezet voor 
vernieuwing van een aantal buitensportaccom-
modaties. Ook wordt er een nieuw zwembad 
gerealiseerd voor recreatie, zwemles en de 
zwemvereniging. We zetten sportaccommoda-
ties multifunctioneel in. 

 De gemeente moet een actief en duidelijk 
accommodatiebeleid hebben dat is afgestemd 
met de verenigingen.  

 Er moet ook voor iedereen ruimte zijn om 
te sporten binnen de eigen gemeente, dit geldt 
zowel voor sportverenigingen als onderwijs.  

 

✔ Groei van organisaties 

 De groei van onderwijsinstellingen en/of 
sportverenigingen mag geen belemmering 
vormen voor sport en bewegen. Het is de taak 
van de gemeente om samen met de onderwijsin-
stelling en/of sportvereniging te zoeken naar een 
passende oplossing. Zoals bijvoorbeeld het 
gebrek aan binnensportruimte voor het Devel-
steincollege en sportverenigingen op Sportcom-
plex Develstein, hier moet in goed overleg een 
passende oplossing en/of uitbreiding voor 
gevonden worden.  

✔ Sportklimaat 

 Wij zetten ons in voor een goed en veilig 
sportklimaat, zodat iedereen kan sporten. Sport 
zorgt ervoor dat mensen bewegen en verbindt 
daarnaast ook mensen. Wij willen verenigingen 
blijvend ondersteunen en versterken. We 
bevorderen waar mogelijk de contacten tussen 
sportverenigingen en andere maatschappelijke 
organisaties zoals onderwijs-, zorg- en jeugdin-
stellingen en de veiligheidshuizen. Het CDA 
Zwijndrecht heeft zich afgelopen periode ingezet 
voor het sportplatform en het gerealiseerde 
sportakkoord die mooie initiatieven hebben 
gerealiseerd. 

 

✔ (Sport-)verenigingen 

 Wij vinden dat verenigingen een belangrij-
ke rol spelen in de samenleving. Hun vitale 
bijdrage aan de samenleving willen we van harte 
ondersteunen.  

 We zien steeds vaker dat bijvoorbeeld 
(sport-)verenigingen activiteiten organiseren 
waar de hele buurt of soms zelfs grotere delen 
van Zwijndrecht aan mee kunnen doen. Samen-
werking met sportverenigingen en onderwijs 
hierin is cruciaal.  

 Wij vinden dan ook niet voor niets dat 
verenigingen die hierbij hulp nodig hebben, 
makkelijk moeten kunnen aankloppen bij de 
gemeente voor bijvoorbeeld financiële onder-
steuning.  

 

✔ Gemeentelijke sportpas en Stichting 
Leergeld 

 Om het sporten voor een ieder bereikbaar 
te maken steunt het CDA het initiatief voor een 
gemeentelijke sportpas, waarmee de jeugd 
gestimuleerd wordt om sportactiviteiten op 
sportclubs te proberen. De pas kan voor iedere 

2.3.2 | ACCOMMODATIES EN BUITENRUIMTE 

2.3 | SPORT, VERENIGINGEN EN BURGERSCHAP 

2.3.1 | SPORT 
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✔ Voorzieningen 

 Daar waar voorzieningen onder druk staan 
worden deze bij voorkeur ingericht voor meerde-
re gebruikers. Zo kunnen voorzieningen langer 
behouden blijven. Scholen, zorginstellingen en 
verenigingen maken bijvoorbeeld gebruik van 
hetzelfde gebouw.  

 Het CDA Zwijndrecht vindt het belangrijk 
dat ook iedere inwoner zich kan ontwikkelen via 
muziek, toneel of andere culturele vorming.  

 Iedereen moet toegang hebben tot plekken 
waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom 
is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzie-
ningen komen voor de beoefening van (amateur)
kunst en dat deze voorzieningen financieel 
worden ondersteund door de gemeente.  

 Het CDA wil dat iedereen ook deel moet 
kunnen nemen aan culturele activiteiten, 
financieel mag dit geen drempel zijn. 

 

 Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel 
in de samenleving. In Zwijndrecht zijn vele 
vrijwilligers actief zonder hen blijven onder 
andere de kerken dicht, hebben we geen (buurt)
activiteiten, kunnen we niet sporten, rukt de 
brandweer niet uit en zitten er mensen zonder 
zorg. Ook op scholen en diverse culturele en 
maatschappelijke organisaties zijn vrijwilligers 
van onmisbare waarde.  

 Het CDA vindt dat de gemeente vrijwilli-
gerswerk moet waarderen, meer stimuleren en 
meedenken in plaats van het opleggen van 
regels. Ook aan de zoektocht naar nieuwe 
vrijwilligers moet de gemeente een steentje 
bijdragen. 

✔ Buitenruimte 

 Ook in de buitenruimte moet aandacht 
besteed worden aan bewegen en sport. Het CDA 
Zwijndrecht heeft zich deze periode vol ingezet 
voor het revitaliseren van speeltuinen in overleg 
met omwonenden en kinderen; dit moet de 
gemeente blijven doen.  

 Het CDA Zwijndrecht hecht ook veel 
waarde aan sport en recreëren in de natuur zoals 
bijvoorbeeld mogelijk is bij de faciliteiten op de 
Veerplaat en de Hooge Nesse. Het goed onder-
houden van deze faciliteiten is van cruciaal 
belang. 

 

✔ Vitaal verenigingsleven 

 Wij maken ons sterk voor een vitaal 
verenigingsleven. Verenigingen met al hun 
vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. 
Hier leert zowel jong als oud om samen te 
werken, om te gaan met teleurstellingen en 
verantwoordelijkheid te nemen.  

 

✔ Regels en vergunningen 

 Het CDA Zwijndrecht wil dat het aantal 
regels en vergunningen wordt verminderd voor 
verenigingen: geef verenigingen en clubs meer 
ruimte voor initiatief. Het is goed als ze voor hun 
plannen en ideeën de ruimte krijgen. Waar 
mogelijk kan worden volstaan met algemene 
regels of met een melding. Benodigde vergun-
ningen zijn voor verenigingen bij voorkeur 
doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd 
hoeven te worden).  

 Voor ontvangers van kleine subsidies (tot € 
5.000,-), geldt een summiere verantwoordings-
plicht. 

 Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactivi-
teiten in het verlengde liggen van alledaagse 
(vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
bij een concert of tentoonstelling in een kerk, 
willen wij soepel omgaan met evenementenver-
gunningen.  

2.3.4 | VRIJWILLIGERS 

2.3.3 | STERK EN VITAAL VERENIGINGSLEVEN 
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CDA ZWIJNDRECHT WIL: 

✔ Natuurinclusieve woningbouw in het gebied tussen de Geerweg, 
Munnikensteeg en Lindeweg. 

✔ Sportcomplex Develstein multifunctioneel uitbreiden. 

✔ Een actieplan voor kwetsbare buurten. 

✔ Een ondertunneling van de A16 en goederenspoorlijn . 

✔ Niet in het Buitengebied bij Heerjansdam bouwen. 

✔ Dat er een eigenbewoningsclausule & anti-speculatiebeding komt. 



www.cdazwijndrecht.nl · @cdazwijndrecht 

CDA Zwijndrecht wil meewerken aan 

het creëren van een eerlijke en een 

duurzame economie; een economie 

waarin ruimte is voor lokaal, 

maatschappelijk verantwoord en 

sociaal ondernemerschap. 



✔ MKB 

 Voor het CDA Zwijndrecht is het belangrijk 
dat de gemeente samen met het midden- en 
kleinbedrijf (MKB) afspraken maakt. Zo willen we 
dat met het bedrijfsleven, het onderwijs en 
andere organisaties afspraken gemaakt worden 
op het gebied van: (1) duurzaamheidsmaatrege-
len; (2) investeringen in opleidingen ter bevorde-
ring van toekomstig personeel; (3) aanstellen van 
mensen met een beperking; (4) een minimaal 
aantal stage- en leerplekken; en (5) investeringen 
in innovatie. 

 

✔ Eén bedrijvencontactpersoon 

 We willen één aanspreekpunt voor 
ondernemers dat verantwoordelijk is voor het 
traject van vergunningsaanvragen, maar ook 
voor overige vragen. Er is één bedrijvencontact-
persoon die verder alles uitzet bij de gemeente. 
We moeten denken in kansen en mogelijkheden 
in plaats van onmogelijkheden. Deze contactper-
soon moet ook de bedrijven onderling verbinden. 

 Bij voorkeur komt deze contactpersoon zelf 
uit het bedrijfsleven zodat deze persoon goed als 
verbinding kan fungeren tussen gemeente en de 

De gemeente moet gezamenlijk optrekken met lokale ondernemers in de uitdagingen op het 
gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door 
bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op de langere termijn voorop te stellen.  

De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging op zowel fysiek als sociaal vlak. Het 
CDA Zwijndrecht wil de verduurzamingsopgave samen met de inwoners uitvoeren. Met een groene en 
schone leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering van de CO2-uitstoot dragen we bij 
aan de doelen van Parijs. Daarbij staan wij voor een eerlijke balans tussen de lokale lusten en lasten van het 
klimaatbeleid. We betrekken inwoners vooraf bij grote besluiten en bieden ruimere regelingen voor 
investeringen (Revolving Fund) in isolatie en energiebesparing aan je eigen huis. 

EEN EERLIJKE EN DUURZAME 
ECONOMIE 3 
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ondernemers en tussen ondernemers onderling. 
De meeste lokale ondernemers zijn niet aange-
sloten bij de Ondernemersverenigingen van 
Zwijndrecht en Heerjansdam, deze bedrijvencon-
tactpersoon heeft dus ook een actieve rol in het 
benaderen van alle ondernemers in de gemeente 
Zwijndrecht en heeft een actief netwerk in het 
bedrijfsleven van Zwijndrecht. Ook neemt de 
bedrijvencontactpersoon deel aan activiteiten 
van de Werkgeversvereniging Drechtsteden en 
andere relevante netwerken om op de hoogte te 
zijn van wat er in de regio speelt. 

 

✔ Ondernemersfonds 

 Daar waar samenwerking tussen onderne-
mers niet vanzelf van de grond komt, moet de 
gemeente helpen via het ondernemersfonds. 
Ondernemers betalen nu een opslag op hun 
OZB. Die opslag wordt in het Ondernemersfonds 
Zwijndrecht gestopt. Vanuit het Ondernemers-
fonds Zwijndrecht kunnen ondernemers 
specifieke taken voor hun gebied gezamenlijk 
betalen. Het Ondernemersfonds draagt ook bij 
aan algemene investeringen om de gehele 
ondernemersomgeving van Zwijndrecht 
aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten. 
Belangrijk is dat het bestuur van het Onderne-
mersfonds Zwijndrecht affiniteit heeft met 
Zwijndrecht en de aangesloten ondernemers. 

3.1 | EERLIJKE ECONOMIE 

3.1.1 | ARBEIDSMARKT EN ECONOMIE 
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✔ Vrijstelling sollicitatieplicht 

 Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 
jaar, die structureel meerdere dagen per week 
vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven 
wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht.  

 

✔ Potentie benutten 

 Onze regio heeft een enorme potentie qua 
economie en werkgelegenheid. We zien alleen 
dat vraag en aanbod in de regio niet in balans is. 
Er is grote vraag naar praktisch geschoold 
personeel, maar het aanbod is beperkt. We willen 
daarom dat de samenwerking tussen regionale 
opleidingscentra en het bedrijfsleven wordt 
verbetert. Dit kan door jongeren aan een 
stageplek te helpen en opleidingstrajecten te 
ontwikkelen voor specifieke werkgelegenheid in 
de regio. Een bedrijvencontactpersoon kan een 
rol spelen in het met elkaar in gesprek brengen 
van het onderwijs en bedrijfsleven.  

 

✔ Onderwijsroute 

 VMBO en MBO moeten beter gewaardeerd 
worden, deze mensen hebben we hard nodig in 
de maakindustrie. Samen met het Loket en de 
gemeente willen we een positieve campagne 
opzetten. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat 
we de Onderwijsroute (een dag waarop leer-
lingen van het Loket ter oriëntatie op verkenning 
gaan bij lokale bedrijven) weer nieuw leven in 
willen blazen, zodat jongeren zien wat ze kunnen 
doen in de lokale maakindustrie en zorg. 

 

✔ Maatschappelijke stage 

 Veel jongeren komen moeilijk aan een 
stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperi-
ode is niet alleen belangrijk voor verdere 
ontwikkeling van vaardigheden en competenties, 
maar het is ook een voorwaarde om af te 
studeren of over te gaan naar een volgend 
studiejaar. Veel jongeren ondervinden stress 
omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven 

Het geld dat de ondernemers betalen dient 
nuttig in het betreffende gebied besteed te 
worden voor een collectief doel (bijvoorbeeld 
Kerstverlichting Veerplein voor de ondernemers 
uit gebied Centrum).  

 

✔ Flexibiliteit 

 In het kader van het toekomstbestendig 
maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. 
De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te 
ondernemen. Dat kan door het schrappen, 
aanpassen of flexibiliseren van regels en meer 
ruimte voor experimenten in het op te stellen 
omgevingsplan.  

 

✔ Bedrijven(terreinen) 

 Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed 
bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting 
naar de snelweg en goede openbaar vervoersver-
bindingen dragen bij aan de toekomstbestendig-
heid van onze bedrijventerreinen.  

 Bedrijven kunnen werknemers stimuleren 
tot duurzamer vervoer. Wij helpen bedrijven door 
belemmeringen die zij ervaren weg te nemen. De 
gemeente faciliteert het contact tussen bedrijven 
en OV-concessiehouders, voor het organiseren 
van maatwerkoplossingen. Het bedrijventerrein 
Groote Lindt is momenteel nog niet goed 
toegankelijk met het OV; hier gaan we ons hard 
voor maken. Ook kunnen we denken aan een 
extra waterbushalte bij het bedrijventerrein 
(bijvoorbeeld bij de nieuw te ontwikkelen ‘Pier’). 

 

✔ Duurzaam werk 

 Wij zetten in op duurzaam werk; tijdelijke 
arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden 
op een vervolg. Werken geeft mensen levens-
vreugde. Daarom zetten wij maximaal in op het 
voorkomen van werkloosheid. We willen de 
mogelijkheden om binnen de regio te werken 
bevorderen en mensen die in de bijstand zitten, 
helpen we met een lokale basisbaan.  

3.1.2 | WERKGELEGENHEID 

3.1.3 | LEREN EN WERKEN 
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ontoereikend is, in het ergste geval staken zij om 
deze reden hun studie. Met als resultaat een 
studieschuld en geen diploma.  

 Voor jongeren is het belangrijk om kennis 
te maken met maatschappelijke organisaties en 
vrijwilligerswerk. In Zwijndrecht voorziet het 
initiatief van Stichting Jong Zwijndrechtse Waard 
hierin. Scholen kunnen hier ook een rol innemen 
door tijd vrij te maken voor een maatschappelijke 
stage. We willen dat de gemeente een aanjager 
is in het faciliteren van een maatschappelijke 
diensttijd voor jongeren.  
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bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De gemeente heeft zelf een 
belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om 
duurzaam inkoopbeleid. Dit geldt ook voor 
overige inkopen (catering, bloemen, gebak etc.). 
Dit zou de gemeente ook bij lokale bedrijven 
moeten doen. 

 Door werkzaamheden in bijvoorbeeld 
catering, productiewerk en (groen-)onderhoud te 
beleggen bij deze doelgroepen bieden we elkaar 
de kans om een mooie invulling te geven aan 
maatschappelijke behoeften. In het lokaal 
inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende 
kans wordt gegeven aan lokale ondernemers 
voor bijvoorbeeld het groenonderhoud aan lokale 
hoveniers en onderhoud wagenpark aan lokale 
garages.  

 Een belangrijke voorwaarde voor duur-
zaamheid is nabijheid. We stimuleren regionale 
inkoop door de gemeente. Lokale aanbesteding 
is vaak niet de goedkoopste optie maar zorgt wel 
voor een borging van de lokale werkgelegenheid. 
Bij grote aanbestedingen moeten de voorwaar-
den zo vastgesteld worden dat ook lokale 
ondernemers mee kunnen profiteren.  

 We willen nastreven dat de gemeente 
Zwijndrecht een Fairtrade gemeente wordt. 

 

Het Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt 
heeft zichzelf al ruimschoots bewezen in het 
begeleiden van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het in dienst nemen van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt brengt 
enorm veel administratie met zich mee, wat voor 
veel ondernemers als een belemmering wordt 
ervaren. We ondersteunen het initiatief van de 
OVZ om 100 mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

Wij willen samen met Leerwerkbedrijf 
Zwijndrecht Werkt zoeken naar een werkvorm 
waarbij de ondernemers zoveel mogelijk 
ondersteund worden om mensen uit deze 

Wij vinden het belangrijk dat de gemeen-
te ondersteuning biedt bij duurzame investerin-
gen van inwoners. Daarom willen wij bijvoorbeeld 
het aanvragen van laadpalen voor elektrische 
auto's vereenvoudigen. 

In de verduurzamingsopgave heeft de 
gemeente een voorbeeldfunctie. Wij gaan de 
verduurzaming van het maatschappelijk 
vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigingsge-
bouwen en cultureel erfgoed) en bedrijventerrei-
nen daarom actief ondersteunen en ontzorgen. 
Dit bespaart deze organisaties veel werk en leidt 
in veel gevallen tot lagere energiekosten. Hiertoe 
is er een regionale ‘energieregisseur’ in de 
Drechtsteden. Wij zullen erop toezien dat deze 
daadwerkelijk bereikbaar is en ook proactief het 
bedrijfsleven benaderd. 

Nieuwe schoolgebouwen moeten 
energieneutraal gebouwd worden en beschikken 
over voldoende ventilatie. Voor bestaand 
gemeentelijk onroerend goed is in beeld 
gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen 
noodzakelijk zijn. Dit wordt geleidelijk aangepakt 
en blijven we monitoren. 

Het CDA Zwijndrecht wil inwoners, 
organisaties en bedrijven die uit zichzelf met 
goede voorstellen voor de verduurzamingsopga-
ve komen stimuleren. 

Naar aanleiding van de motie van CDA 
Zwijndrecht is er een ‘Revolving Fund’ gereali-
seerd met middelen uit de Eneco-gelden. Hier 
kunnen inwoners geld lenen voor verduurza-
ming/isolatie van de woning. Deze lening kunnen 
zij aflossen middels de besparing die dit oplevert. 
Zo blijft het fonds gevuld en beschikbaar. 

 

 We willen dat duurzaam inkopen de norm 
is. Zo willen we dat opdrachtnemers bij over-
heidsopdrachten gestimuleerd worden om zich 
in te zetten voor extra werk, of stageplekken, 

3.2 | DUURZAME SAMENLEVING 

3.2.1 | DUURZAME SAMENLEVING 

3.2.2 | DUURZAME INKOOP 

3.2.3 | AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT 
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nieuwe innovaties (zoals waterstof); de nieuwe 
innovaties kunnen de aanwezige gasleiding 
infrastructuur gebruiken.  

 Het CDA Zwijndrecht wil proeftuinen 
starten om ondernemers, woningcorporaties en 
initiatieven uit de samenleving te laten experi-
menteren met duurzame projecten zoals 
energiepositief bouwen en energie-, en warmte-
opwekprojecten. 

 

 Duurzaamheidscommunicatie en –educatie 
is van groot belang. Deze communicatie dient 
verschillende doelen, namelijk: (1) het vergroten 
van kennis en bewustwording bij inwoners; (2) 
het bevorderen van afvalscheiding; (3) van NME 
naar NDE (Natuur- en Duurzaamheidseducatie); 
en (4) meer aandacht voor klimaatadaptatie, 
energietransitie en circulaire economie. 

 De jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid 
kan/moet worden ingezet om de omslag naar 
een klimaat neutraal en milieu vriendelijk 
Zwijndrecht te bewerkstelligen. 

 De gemeente Zwijndrecht is door een 
motie van het CDA Zwijndrecht deelnemer van 
de Stichting Steenbreek. Dit willen we blijvend 
promoten bij inwoners via onder andere de 
Buurtaanpak: stenen eruit, groen erin! 

 Het CDA Zwijndrecht wil het Weetpunt en 
de Schone Nes (autarkisch centrum) behouden 
en gebruiken. 

 

Het CDA Zwijndrecht hecht waarde aan 
het binnenstedelijk groen. Dat willen wij 
behouden en goed onderhouden. Al sinds jaar en 
dag is de afspraak van het CDA Zwijndrecht ‘een 
boom voor een boom’. Wij blijven actief volgen 
dat voor elke boom die gekapt wordt een nieuwe 
geplant wordt, ter plekke of een donatie in het 
Bomenfonds, zodat er elders geplant kan 
worden. 

 

doelgroep aan te kunnen nemen. Dit betekent 
dat Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt een groot 
deel van de administratie uit handen kan nemen. 
Hiermee wordt de drempel lager voor de 
ondernemers en kunnen we mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt eerder hun gevoel 
van eigenwaarde teruggeven door samen te 
bemiddelen naar een zinvolle baan. 

 

 “Zwijndrecht gaat duurzaam”, deze leus van 
de gemeente Zwijndrecht willen we als CDA 
Zwijndrecht van harte ondersteunen. Er is een 
duurzaamheidsprogramma en men kan een 
wekelijkse nieuwsbrief ontvangen. Er gebeurt al 
veel; dat moeten we volhouden (zie voor meer: 
‘www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl’). De RES 1.0 is 
vastgesteld en de plannen om in de directe 
omgeving van Kijfhoek zonne-energie op te 
wekken, kunnen rekenen op steun van het CDA 
Zwijndrecht. Er wordt hard gewerkt aan de 
invulling hiervan. Belangrijk is dat we creatief zijn 
en proberen multifunctioneel landgebruik toe te 
passen, zodat zonneparken samengaan met 
toename van de biodiversiteit. Daarnaast moet 
zon op het dak zoveel mogelijk gestimuleerd 
worden. De regionale energieregisseur kan hier 
ook een rol spelen door bedrijven te stimuleren 
hun dak beschikbaar te stellen.  

 In 2050 moeten de woningen in de 
gemeente van het gas af. Dit is een hele opgave. 
Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wil het 
CDA Zwijndrecht dat zorgvuldige afwegingen 
worden gemaakt voor en samen met onze 
inwoners. Zo moet bekend zijn welke (regionale) 
warmtebronnen ingezet worden, op welke 
plekken en tegen welke prijs voor onze inwoners. 
Hoe eerder inwoners betrokken worden bij de 
plannen, hoe meer kans we hebben om aan de 
inwoner het hoe en waarom duidelijk te maken. 
We kijken ook naar gebruik van de restwarmte 
van de industrie in de wijk Meerdervoort. 

 Bij het verduurzamen van de wijken moet 
de gemeente gebruik kunnen maken van de 
‘uitzonderingsmogelijkheden’ om het gasleidin-
gennet te behouden en eventueel nog uit te 
breiden. Niet om gas te behouden voor de 
toekomst, maar wel om de kans te geven aan 

3.2.4 | DUURZAAMHEIDSOPGAVE 

3.2.5 | COMMUNICATIE EN EDUCATIE 

3.2.6 | GROEN 
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 Het is belangrijk dat we het inhoudelijk 
goede van samenwerking in de Drechtsteden 
willen behouden, in een cultuur die uitstraalt dat 
regionale samenwerking vanzelfsprekend is. 
Vanzelfsprekend voor elke gemeente, omdat 
iedere gemeente beseft dat haar inwoners, 
bedrijven en instellingen daar beter van worden. 

 De stap die na 16 jaar genomen is voor de 
Drechtraad is een doorontwikkeling passend bij 
deze tijdgeest. De CDA-fracties willen zich 
inzetten om ook in de nieuwe samenwerkings-
vorm samen sterker te blijven. 

Specifieke aandachtspunten vanuit CDA 
Zwijndrecht zijn:  

• Zonder ingrijpende maatregelen heeft het 
verkeer op de A15 en A16 een grote 
negatieve invloed op de bereikbaarheid en 
leefbaarheid (fijnstof en geluid) van de 
regio. Voor verbetering van de luchtkwali-
teit en verminderd brandstofverbruik zou 
een 80 km zone op de A15, A16 en N3 - waar 
deze wegen de bebouwde kom doorkrui-
sen - een oplossing zijn. 

• De A16 bij Zwijndrecht en Dordrecht 
ondertunnelen ter verbetering van de 
kwaliteit van wonen en leven. 

• Verdere stimulering van het vervoer over 
water. 

• MBO in de regio versterken. 

• Inzetten op versnelling van de energietran-
sitie: wat je bespaart hoef je niet op te 
wekken! 

3.2.7 | REGIO 
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CDA ZWIJNDRECHT WIL: 

✔ Dat de gasinfrastructuur behouden wordt voor transport van nieu-
we energie. 

✔ Energieopwekking middels een innovatief zonnepark op Kijfhoek. 

✔ Dat verduurzaming betaalbaar is voor onze inwoners.  

✔ Dat de gemeente inkoopt bij lokale ondernemers en dat aanbeste-
dingen lokaal gebeuren. 

✔ Dat de Onderwijsroute weer nieuw leven wordt ingeblazen.  

✔ Eén ondernemersregisseur die denkt en doet in kansen en moge-
lijkheden. 



www.cdazwijndrecht.nl · @cdazwijndrecht 

Voor het CDA Zwijndrecht staat de 

samenleving centraal. De 

gemeentelijke overheid moet zich 

dienstbaar opstellen richting haar 

inwoners en ondernemers. 



✔ Veiligheid 

 Veiligheid is een basisbehoefte in een 
sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en 
geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt 
om stevige maatregelen. Geen woorden, maar 
daden. Wij richten ons op veiligheid op straat en 
op het tegengaan van criminaliteit. Maar ook op 
thema’s als hangjongeren, verkeersoverlast (zoals 
maximumsnelheid in woonwijken) en daarbuiten 
(zoals Kijfhoek). 

 

✔ Veiligheid in de buurt 

 Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid 
en leefbaarheid. Een actieve houding en 
betrokkenheid van inwoners bij een veilige en 
leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Dit 
gaat niet zonder sociale samenhang en het 
elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstan-
den. 

Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid heeft 
de taak om zorg te dragen voor mensen die zich in kwetsbare posities bevinden en is er om op een 
rechtvaardige manier onrecht te bestrijden. Zodoende wordt samenleven mogelijk gemaakt voor ons 
allemaal. 

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en 
ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen. 

De integraliteit is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen 
meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Uiteraard is het hierbij ook belangrijk om 
inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. 

Om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met hogere 
overheden zoals de provincie of het rijk. Als landelijke partij hebben we korte lijnen met de hogere 
overheden en kunnen we zaken snel aankaarten, aanpakken en doorpakken. Bijvoorbeeld bij de 
veiligheidsopgave van Kijkhoek hebben we profijt gehad van de contacten met onze landelijke CDA fractie. 

EEN DIENSTBARE EN  
BESCHERMENDE OVERHEID 4 
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 Inwoners, politie, buurtpreventie en 
gemeente gaan met elkaar in gesprek over de 
veiligheid in de buurten. Het CDA Zwijndrecht 
vindt dat de gemeente de inwoners actief moet 
informeren over preventieve maatregelen en laat 
hen meedenken en werken aan het oplossen van 
veiligheidsvraagstukken in de buurt. 

 Het veiligheidsgevoel kan verder vergroot 
worden - en de criminaliteit verder bestreden -  
door onder andere de inzet van sociale media 
(buurtapps). 

  

✔ Wijkagenten en BOA’s 

 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 samenleving. 
Hierbij waarderen we vooral de rol van de 
wijkagent en BOA in onze gemeente. Wijkagen-
ten en BOA’s moeten de ogen en oren van de 
buurt zijn alsmede aanwezig en benaderbaar. 
Het CDA Zwijndrecht zou graag zien dat de 
wijkagent meedoet met de buurtpreventieteams 
in de wijken. 

4.1 | VEILIGHEID 

4.1.1 | VEILIGHEID (IN DE BUURT) 
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✔ Overlastgevende jongeren 

 We willen overlastgevende jongeren 
actiever laten benaderen door jongerenwerkers 
zodat de jongeren een zinnige tijdsinvulling 
krijgen en er een groter veiligheidsgevoel op 
straat is. Jongeren kunnen gebruik maken van de 
JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plaatsen) maar 
misbruikt wordt niet getolereerd. 

 

✔ Ondermijning tegengaan 

 Ondermijning is criminaliteit die de 
bovenwereld met de onderwereld vermengt; dit 
tast onze rechtsstaat aan. Drugsdumpingen in 
onze natuurgebieden, mensen die onder 
bedreiging of chantage een zolder moeten 
afstaan voor een illegale hennepplantage, 
winkels waar je nooit een klant ziet of een 
drugslab midden in een woonwijk. Zomaar 
voorbeelden van ondermijning die in onze 
gemeente (kunnen) voorkomen. Dat moeten we 
stoppen. Wij willen dat de gemeente samen met 
de politie, belastingdienst en andere organisaties 
optrekt om ondermijning tegen te gaan.  

 Het CDA Zwijndrecht pleit voor een 
gemeentelijk meldpunt ondermijning zodat 
inwoners bij het signaleren of vermoeden van 
ondermijning weten hoe en waar ze dit kunnen 
melden. 

 

✔ Coffeeshop 

 Alhoewel het CDA tegen het gebruik van 
(hard-)drugs is en tegen de handel en versprei-
ding van softdrugs, zijn drugs er wel.  

 De coffeeshop, die inmiddels helaas 
gesloten is, heeft in het verleden een effectieve 
en regulerende rol gehad in het voorkomen van 
drugsoverlast in Zwijndrecht. Onder strikte 
voorwaarden is het CDA Zwijndrecht daarom 
voor het heropenen van een niet-commerciële 
coffeeshop in de gemeente. Hierbij is het 
belangrijk dat voorkomen wordt dat er toch 
criminele activiteiten rondom de coffeeshop 
zullen plaatsvinden.  

 Dit is een spanningsveld, maar de gemeen-
te heeft de taak om te onderzoeken hoe een niet-
commerciële coffeeshop in Zwijndrecht tóch kan 
bestaan om zodoende overlast zoveel mogelijk te 
verminderen.  

 Een van de eisen die we aan een coffeeshop 
stellen is dat deze een belangrijke rol moet 
hebben in het voorlichten van jongeren in de 
gevaren van het gebruik van drugs. Ook zien we 
graag dat opbrengsten vanuit de niet-
commerciële coffeeshop direct naar preventie en 
voorlichting gaan. 

 

✔ Cameratoezicht 

 Wij willen dat (mobiel) cameratoezicht tot 
de mogelijkheden behoort om in te zetten op 
plekken met langdurige (ernstige) overlast. 
Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan 
de veiligheidsbeleving en ondersteunt de 
opsporing van daders. Bij substantiële verbete-
ring kunnen de mobiele camera eenheden weer 
worden verplaatst naar andere plekken. 

4.1.2 | OVERLAST EN CRIMINALITEIT 



In een samenleving waarin inwoners en 
ondernemers aan zet zijn, moet participatie echte 
participatie zijn. Dit betekent dat inwoners mee 
moeten kunnen denken over oplossingen in hun 
directe omgeving of inbreng moeten kunnen 
leveren aan bijvoorbeeld beleidsnota’s. De 
gemeente is er immers voor haar inwoners en 
niet andersom. 

 

✔ Benutten van aanwezige kennis binnen de 
gemeente 

 De denkkracht, daadkracht en betrokken-
heid van inwoners moet maximaal benut 
worden. Dit kan onder andere via gemeentelijke 
netwerken en lokale ondernemersverenigingen. 
Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkhe-
den om inwoners – vooral degenen die minder in 
staat zijn om wat van zichzelf te laten horen – te 
bereiken. In onze gemeente wonen ongetwijfeld 
veel mensen die kennis hebben van specifieke 
onderwerpen die in de gemeente spelen. Om het 
draagvlak in de samenleving voor ingrijpende 
besluiten te vergroten, willen we dat de gemeen-
te deze lokale kennis benut door expertpanels in 
te zetten rondom specifieke onderwerpen. 

 

✔ Bewonersparticipatie in de wijk 

 Het CDA Zwijndrecht is trots op de 
Dorpsraad Heerjansdam en bewonersparticipatie 
in de wijken van Zwijndrecht, naast de Dorpsraad 
zijn een er aantal wijkplatforms en andere 
participatievormen actief die bestaan uit groepen 
actieve en betrokken inwoners die zich inzetten 
voor een fijne buurt en samenleving.  

 Vanuit eigen budget en gebruikmakend 
van andere leefbaarheidsbudgetten - zoals 
PakAan - worden diverse activiteiten georgani-
seerd voor jong en oud. 

 Daarnaast kan de Dorpsraad of het 
wijkplatform ook fungeren als gesprekspartner 
vanuit de wijk met de professionele partners, 
zoals de gemeente, politie, wijkpreventie, 
woningbouwcoöperaties en jongerenorganisaties 
om zo de samenleving te versterken. 
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 Het CDA Zwijndrecht pleit voor een 
duidelijke rol vanuit de gemeente voor de 
wijkplatforms en andere initiatieven. Geef deze 
initiatieven de ruimte, samen kunnen we meer! 

 

✔ Dienstverlening met een persoonlijk gezicht 

 De gemeente is de bestuurslaag die het 
dichtst bij haar inwoners staat. Daarnaast wordt 
de gemeente het meest geconfronteerd met 
datgene waar haar inwoners last van hebben. Bij 
dienstverlening is het daarom belangrijk dat 
iedere inwoner weet met wie hij/zij contact heeft. 

 Het CDA Zwijndrecht wil dat dienstverle-
ning dichtbij de inwoners en ondernemers wordt 
aangeboden. Waar mogelijk digitaal, waar nodig 
door middel van maatwerk. 

 

✔ Initiatief uit de samenleving en het uitdaag-
recht (‘Right to challenge’) 

 Het benutten van initiatieven uit de 
samenleving moet normaal worden. De gemeen-
te hoeft niet alles zelf te doen. Hierom is het CDA 
Zwijndrecht voor het uitdaagrecht en de 
gemeente moet dit verder stimuleren. Bij zoveel 
mogelijk projecten moet de gemeentelijke 
organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag 
gaan of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd 
kunnen worden.  

 

✔ Overleg in de verschillende fases van 
projecten 

 Wij willen dat in de verschillende fases die 
projecten in onze gemeente doorlopen omwo-
nenden en betrokken burgers blijvend de 
gelegenheid krijgen om mee te denken. Dit doen 
we door goede ideeën te verzamelen, zodat 
bezwaarprocedures minder nodig zijn. Van idee 
tot oplevering moeten inwoners betrokken 
worden, zoals eerder ook het geval was bij 
participatietrajecten en klankbordgroepen in 
Wijk Noord, Kort Ambacht en Veerplein. 

4.2 | SAMENLEVING AAN ZET 
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 Het CDA Zwijndrecht vindt het belangrijk 
dat wij respect tonen voor onze waarden en ons 
cultureel, religieus, agrarisch en historisch 
erfgoed.  

 

✔ Investeren in behoud 

 We investeren in het behoud van onze 
betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. 
Dat geldt voor zowel kleine als grote restauraties. 
De gemeente moet waardevol cultuurhistorisch 
erfgoed ondersteunen, bijvoorbeeld door het 
verstrekken van kleine kredieten aan particulie-
ren.  

 De recente ophef rondom de watertoren 
laat zien dat er in onze gemeente behoefte is aan 
goed overwogen beslissingen omtrent onze 
beeldbepalende panden. Bij ontwikkelingen 
rondom dit soort panden moet dus ook het 
(culturele/historische) behoud van die plek een 
belangrijke rol spelen. De gemeentelijke 
monumentenlijst moet regelmatig bijgehouden 
worden. 

 

 We willen dat de gemeente als een goede 
rentmeester met haar geld omgaat en gezond 
investeert. We vinden dat we duurzaam moeten 
omgaan met de financiële middelen die 
voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het 
financieel beleid zijn: (1) zorgvuldigheid; (2) 
spaarzaamheid; (3) transparantie; en (4) gematig-
de lokale lasten. 

 

✔ Begroting 

 We streven naar een sluitende begroting. 

 

 

 

4.4 | GEZONDE GEMEENTEFINANCIËN 

✔ Rijksinkomsten voor taken van de Rijksover-
heid 

 Wij willen in principe dat de gemeente 
alleen de Rijksinkomsten inzet voor taken die we 
van de Rijksoverheid krijgen. Wij willen niet dat 
we de zorgplicht voor onze inwoners moeten 
verwaarlozen omdat we moeten investeren in 
andere landelijke doelstellingen (zoals duurzaam-
heid) zonder hiervoor adequate financiering 
vanuit het Rijk te krijgen. 

 

✔ Onroerende zaakbelasting (OZB) 

 De OZB mag in principe enkel verhoogd 
worden als dit de inwoner direct of indirect ten 
goede komt. 

 

 Het CDA is een partij van en voor mensen 
die een positieve bijdrage willen leveren aan onze 
steeds veranderende samenleving. Een samenle-
ving waarin het individu, het ‘ik’, een steeds 
belangrijker plaats lijkt in te nemen. Maar ook 
een samenleving waarin je steeds vaker merkt 
dat heel veel mensen dat soort individualisme 
eigenlijk helemaal niet willen.  

 

✔ Samenwerken en samen besturen 

 Het CDA zoekt naar nieuwe vormen van 
samenwerking en bestuur, die passen bij een 
nieuwe tijd, maar die altijd mensen centraal stelt. 
Wij gaan voor een overheid die vertrouwen 
uitstraalt, daarnaar handelt en denkt in kansen. 
Binnen verenigingen, scholen, (sport)clubs, 
samenwerkingsverbanden, religieuze instellin-
gen in de breedste zin van het woord, de familie 
en het gezin, en ook gewoon op straat, zien we 
dat we met elkaar meer kunnen bereiken dan 
alleen. Wij stellen een zorgvuldige afweging van 
belangen voorop. Laten wij ons inspireren door 
de christelijke waarden, die nog steeds actueel 
blijken.  

4.5 | WAARDEN EN TRADITIES IN DE SAMENLEVING 

4.3 | CULTUREEL ERFGOED 
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CDA ZWIJNDRECHT WIL: 

✔ Het benutten van initiatieven uit de samenleving en kennis onder 
de inwoners stimuleren. 

✔ Dat in het wervings- en selectiebeleid van de gemeente een uit de 
gemeente afkomstige inwoner bij gelijke geschiktheid voorrang krijgt.  

✔ Dat de dienstverlening voor inwoners en ondernemers door de ge-
meente persoonlijk, punctueel en snel uitgevoerd wordt. 

✔ De OZB in principe enkel verhogen als dit alle inwoners (in)direct 
ten goede komt. 

✔ Samen met de inwoners de veiligheid in de buurt vergroten. 

✔ Alleen een niet-commerciële coffeeshop in Zwijndrecht als deze 
een rol speelt in: (1) het voorkomen van drugsoverlast in Zwijndrecht; 
en (2) het geven van voorlichting over de gevaren van drugs. 



Johan 

Limberger 

Tristan 

Vlok 

KANDIDATENLIJST  
nr. 1-14  
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1 2 

Roderik 

van Zijderveld 

4 

Jos 

de Kok 

6 

Dennis 

de Jong 

8 

Michiel 

Simons 

10 

Frans 

de Jong 

12 

Bernd 

van Es 

14 

Niels 

Florusse 

3 

Suzanne 

Willemstein-Visser 

5 

Elise 

Priester 

7 

Gooitske 

Hamer 

9 

Anne-Marie  

Swank-Naaktgeboren  

11 

Anneke  

de Roon-Goudswaard  

13 



Anke 

Koorneef 

Benito 

Versluijs 
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15 16 

Timon 

Lommers 

18 

Ad 

van Wingerden 

20 

Max 

van de Pol 

22 

Victor 

Goedvolk 

24 

Iekje 

Berg 

26 

Wil 

Hofland-Vellekoop 

17 

Willy 

Schop-de Klerk 

19 

Peter 

van Leeuwen 

21 

Nico 

Koudstaal 

23 

Aart 

van Joolingen 

25 

Evert Jan 

van de Mheen 

27 

KANDIDATENLIJST  
nr. 15-27 
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