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“We doen het samen” 

is en was de titel van 

ons verkiezingspro-

gramma voor de laatste 

gemeenteraadsverkie-

zingen. Een thema dat 

bij het CDA past. 

 

Het CDA is een open, 

christendemocratische 

volkspartij. Het gaat het 

CDA Zwijndrecht om de 

gemeenschap van alle 

Zwijndrechtenaren en 

Heerjansdammers, de 

betrokkenheid van iedere 

inwoner, van jong tot 

oud, van geboren Zwijn-

drechter of Heerjans-

dammer tot import, van 

welke kleur, herkomst, 

religie of wat dan ook, 

met zijn bedrijf, vereni-

ging, school, kerk of 

moskee. Dat draagvlak 

zoeken we voor het le-

ven, wonen en werken in 

Zwijndrecht en Heerjans-

dam. 

 

Het CDA is geworteld in 

alle lagen van onze sa-

menleving, wij bieden 

ruimte aan veel verschil-

lende mensen, die ieder 

vanuit hun eigen bijzon-

dere overtuiging aan poli-

tiek doen, maar waarbij 

de Zwijndrechtse samen-

leving centraal staat. 

Dat we dat samen doen, 

vinden we belangrijk. 

Daarom zetten wij in op 

het versterken van de 

onderlinge verbonden-

heid. 

 

Wie geraakt is door het 

lot van de ander kan niet 

anders dan in beweging 

komen. In de hulp van de 

overheid moet de men-

selijke maat zichtbaar en 

voelbaar blijven en wor-

den. 

 

De maatschappij en de 

tijd waarin we leven is 

ingewikkeld en het CDA 

beseft dat niet altijd het-

zelfde wordt gedacht 

over wat goed is of niet.  

 

CDA Zwijndrecht staat 

voor behoud van normen 

en waarden, het kunnen 

wonen in een veilige leef-

omgeving. Of je nu 

woont in Kort Ambacht, 

Noord, Heerjansdam of 

waar dan ook in Zwijn-

drecht, veiligheid moet. 

 

Gevoel voor historisch 

gegroeide verbanden, 

ruimte voor verscheiden-

heid van levensbeschou-

wing horen daarbij. 

 

 

Het CDA wil pal staan 

voor steun aan de zwak-

keren in onze samenle-

ving, pal staan voor plek-

ken om te sporten en te 

ontspannen en pal staan 

om te voorkomen dat 

mensen in een isolement 

terecht komen. Samen 

maken we Zwijndrecht 

tot wat het is en wordt. 

 

De door u gekozen CDA-

politici willen dat voor u 

gaan doen. Het zijn men-

sen met hun goede, ster-

ke, maar ook minder 

goede kanten. U mag 

van hen echter verwach-

ten dat zij integer zijn. 

Niet uit op eigen belang, 

maar dienstbaar aan de 

samenleving vanuit hun 

overtuiging. Daarop zijn 

zij aanspreekbaar. 

 

In de afgelopen periode 

zijn een aantal succes-

sen behaald: 

 Het speelruimteplan is 

gemaakt 

 Een boom voor een 

boom blijft actueel en 

er zijn 500 extra bo-

men geplant  

 Er is een inhaalslag 

geweest voor wat be-

treft groenonderhoud 

 Het accommodatiebe-

leid voor sportvoorzie-

ningen is in de maak 
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“....  

Wie geraakt is 

door het lot van 

de ander kan niet 

anders dan in 

beweging komen. 

In de hulp van de 

overheid moet de 

menselijke maat 

zichtbaar en 

voelbaar blijven 

en worden. 

....” 
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 Braakliggende terrei-

nen zijn ingevuld (bijv. 

de speel- en moestuin 

op het voormalig Van 

Yperen terrein) 

 Er is één wethouder 

voor jeugdzorg en on-

derwijs 

 Er is een economisch 

actieprogramma 

 Er ligt een voorstel 

voor gemeentelijk mo-

numentenbeleid 

 Betaald parkeren bij 

WC Walburg is afge-

schaft  

  Aandacht voor de 

Week tegen Eenzaam-

heid 

 

Ook voor de komende 

raadsperiode willen we 

een aantal doelen/

speerpunten opstellen en 

hopen die binnen te ha-

len: immers hoe meer 

stemmen, hoe meer CDA-

raadsleden, des te meer 

invloed in de raad. 

 

Waarden en Tradities 

 

Het CDA vindt dat het 

vanzelfsprekend moet zijn 

dat inwoners van Zwijn 

drecht en Heerjansdam 

betrokken worden bij 

plannen die de gemeente 

heeft. Soms gaat het 

goed, maar vaak worden 

burgers pas betrokken als 

het (nog net niet) te laat 

is. Dat geeft onnodige 

vertragingen in besluitvor-

ming maar bovenal onte-

vreden inwoners. Dat 

moet voorkomen worden. 

 

‘Noaberschop’ (Twents) 

of naoberschap’   

(Achterhoeks, Drents en 

Sallands) vindt in het 

oosten van ons land zijn 

oorsprong, en dat kan - 

als het aan ‘t CDA ligt - 

in Zwijndrecht ook. 

 

“Ken uw buurt”, daarop 

moet de gemeente blijven 

inzetten. Het versterkt de 

onderlinge betrokkenheid 

met elkaar en kan een 

bijdrage leveren om een-

zaamheid te verminderen.  

Laten we zorgen voor 

elkaar en laten we het 

mogelijk maken dat ieder-

een meedoet en dat nie-

mand langs de kant komt 

te staan. 

 

Veel moeilijker, maar niet 

minder belangrijk, biedt 

dit ook de mogelijkheid 

elkaar aan te spreken; dat 

helpt vaak beter dan dat 

politie of de gemeente dat 

moet doen. 

 

De gemeente blijft echter 

een belangrijke rol hou-

den in de handhaving. 

Het aantal fietsendiefstal-

len in Zwijndrecht bijvoor-

beeld, moet drastisch om-

laag. Men moet ervan uit 

kunnen gaan, dat je fiets 

er nog staat na terug-

komst van school, werk of 

boodschappen doen. 

 

CDA Zwijndrecht vindt dat 

de gemeente duidelijk 

moet maken wat wel en 

niet kan. 

 

Fatsoen moet blijven, we moe-

ten onze inwoners erop kun-

nen aanspreken dat ook zij 

een bijdrage kunnen leveren 

aan een schone en prettige 

leefomgeving.  

Voorbeelden: hondenpoep op-

ruimen, blijf van andermans 

spullen af, laat geen afval slin-

geren, etc. 

 

 

Speerpunt: 

 

In Zwijndrecht 

staat Naoberschap 

centraal; betrok-

ken inwoners zor-

gen voor elkaar! 
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“…. 

“Ken uw buurt”, 

daarop moet de 

gemeente blijven 

inzetten. Het 

versterkt de 

onderlinge 

betrokkenheid 

met elkaar en 

kan een bijdrage 

leveren om 

eenzaamheid te 

verminderen.  

…..” 
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Sterke samenleving 

 

CDA Zwijndrecht wil de 

komende jaren blijven 

werken aan sterke buur-

ten en wijken; een sa-

menleving waar alle men-

sen zich veilig en thuis 

voelen, niemand staat er 

alleen voor! 

 

Een sterke samenleving 

is gebouwd op saamho-

righeid en gedeelde ver-

antwoordelijkheid, en 

geeft mensen directe in-

vloed op hun eigen leef-

omgeving, ruimte voor 

eigen keuzes, minder re-

gels en meer zeggen-

schap voor de inwoners 

zelf. 
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“... 

.Een sterke 

samenleving is 

gebouwd op 

saamhorigheid en 

gedeelde 

verantwoordelijk

heid, en geeft 

mensen directe 

invloed op hun 

eigen 

leefomgeving, 

ruimte voor eigen 

keuzes, minder 

regels en meer 

zeggenschap voor 

de inwoners zelf. 

..” 
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Het CDA hecht veel waar-

de aan de wijkplatforms in 

Zwijndrecht, een goede 

informatievoorziening en 

samenwerking tussen de 

gemeente en de wijkplat-

forms is dan ook erg be-

langrijk.  

 

Per wijk in ieder geval 

één wijk huiskamer/

buurthuis met een wijk-

restaurant. 

 

Er zijn binnen Zwijndrecht 

al een aantal 

‘buurtmoestuinen’, dit 

schept ook samenhang 

en zouden we in meer 

wijken willen stimuleren 

vooral waar er behoefte 

aan is. 

 

De gemeentelijke over-

heid moet daarbij dienst-

baar en betrouwbaar zijn 

en ruimte bieden aan die 

initiatieven. Wij verwach-

ten hier een positieve 

grondhouding van de ge-

meente: een ‘Ja, mits...’ 

in plaats een ‘Nee, ten-

zij ..’.  

 

Een aanspreekpunt hier-

voor bij de gemeente 

moet laagdrempelig en 

gemakkelijk te vinden 

zijn, een fysiek gemeen-

teloket kan hierbij helpen. 

CDA Zwijndrecht ziet 

daarnaast graag hulp in 

de vorm van een Geldlo-

ket (het liefst binnen het 

Vivera concept), waarbij 

mensen met hun vragen 

over geldzaken terecht 

kunnen, van hulp bij het 

invullen van formulieren 

tot hulp aan mensen met 

schulden. 

 

 

Speerpunt: 

Mensen doen 

mee via werk, 

school en ver-

enigingsleven. 

 

Speerpunt: In 

iedere wijk een 

wijkrestaurant 
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“     

Ons ideaal is een 

gemeente waarin 

zo veel mogelijk 

mensen zich thuis 

voelen en ook zelf 

hun persoonlijke 

bijdrage leveren 

aan de 

samenleving. Dat 

vraagt om een 

overheid die 

mensen ruimte 

geeft en 

aanspreekt op 

hun 

verantwoordelijk

heid, voor zichzelf 

en voor hun 

omgeving..   

   ” 
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Samenlevingsgericht 

werken 

Als politieke partij staat 

het CDA voor het verbin-

den van mensen, In onze 

visie maken we het mo-

gelijk dat mensen voor 

elkaar zorgen en samen 

dingen ondernemen. Ons 

ideaal is een gemeente 

waarin zo veel mogelijk 

mensen zich thuis voelen 

en ook zelf hun persoon-

lijke bijdrage leveren aan 

de samenleving. Dat 

vraagt om een overheid 

die mensen ruimte geeft 

en aanspreekt op hun 

verantwoordelijkheid, 

voor zichzelf en voor hun 

omgeving. 

 

Dat vraagt ook om nieu-

we vormen van betrok-

kenheid van inwoners, 

om een ondersteunende 

overheid en om zekerheid 

voor mensen die zich niet 

zelf kunnen redden. Wij 

geloven in de vitaliteit van 

de lokale samenleving. 

Mensen bepalen de kwa-

liteit van hun leefomge-

ving. 

 

Het CDA verwacht dan 

ook van de gemeente een 

duidelijkere wijkvisie voor 

alle wijken in Zwijndrecht. 

 



Kaart Right to Challenge  

Zwijndrecht staat er nog niet bij 

Doe mee 
 

Het CDA wil dat de ge-

meente initiatieven van 

inwoners ruim baan geeft, 

soms door financiële on-

dersteuning, maar ook 

door als gemeente los te 

durven laten in plaats van 

initiatieven over te ne-

men. 

Verwachtingsmanage-

ment is hierbij essentieel, 

de gemeente moet daar-

bij duidelijk zijn in de (on)

mogelijkheden. 

 

Een goed voorbeeld hier-

van is ‘Pak Aan’ en 

‘Right to Challenge’, zo-

als dat mede namens het 

CDA nu mogelijk is: inwo-

ners en verenigingen 

moeten de kans en het 

recht krijgen om de uit-

voering van een collectie-

ve voorziening van de 

overheid over te nemen. 

 

Wij willen voorkomen dat 

de gemeente participatie 

alleen als verplicht 

‘instrument’ ziet en oplegt 

aan inwoners.  

 

Er moet een goede ba-

lans zijn tussen de ver-

antwoordelijkheid van de 

gemeente en de betrok-

kenheid van inwoners. 

 

Voor een goede samen-

werking is duidelijke com-

municatie - die voor ieder-

een te begrijpen is - 

noodzakelijk. Zeg als ge-

meente wanneer je wel 

iets met een plan gaat 

doen, en wanneer niet. 

Houd inwoners niet voor 

de gek, schep geen onre-

alistische verwachtingen! 

 

Zwijndrecht, een fijne plek 

om te leven waar ieder 

zich thuis voelt, maken 

we samen. Daarbij moet 

ruimte zijn voor initiatie-

ven van inwoners. De ge-

meente moet hierbij een 

actievere en faciliterende 

rol gaan spelen.  

 

Speerpunt:  

Blijvend inwo-

ners betrekken 

bij projecten 
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“…. 

Houd inwoners 

niet voor de gek, 

schep geen 

onrealistische 

verwachtingen! 

...” 
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Vrijwilligers 
 

Vrijwilligers zijn de kam-

pioenen van de samen-

leving! Ook in Zwijn-

drecht zijn er velen die 

zich inzetten als vrijwilli-

ger: zonder hen blijven 

kerken dicht, kunnen we 

niet sporten, rukt de 

brandweer niet uit en zit-

ten er inwoners zonder 

zorg. 

 

Ook op scholen en bij 

andere culturele en 

maatschappelijke orga-

nisaties zijn vrijwilligers 

van onmisbare waarde 

en zouden organisaties 

vaak niet mogelijk zijn 

zonder deze toppers! 

 

Het CDA vindt dat de 

gemeente vrijwilligers-

werk moet waarderen, 

meer stimuleren en 

meedenken in plaats 

van het opleggen van re-

gels. 

 

De gemeente moet meer 

doen om vrijwilligers-

werk makkelijker en leu-

ker te maken, zonder 

daarbij de vrijwilliger te 

zien als verlengstuk van 

de overheid. 

“….. 

Vrijwilligers zijn 

de kampioenen 

van de 

samenleving!  

...” 



Bewegen voor 

leefbaarheid en 

welzijn  

(Sport, cultuur en 

buitenruimte) 
Bewegen is heel belang-

rijk, als ontspanning en 

als voorwaarde voor een 

gezond leven, voor jong 

en oud. Zwijndrecht is 

mede door de inzet van 

het CDA JOGG gemeen-

te (Jongeren Op Gezond 

Gewicht).  

 

Sport heeft nog een an-

dere functie: Het brengt 

mensen samen en maakt 

mensen weerbaar. Sport 

speelt ook een belangrij-

ke rol bij het overbrengen 

van waarden en vaardig-

heden die in het gewone 

leven onmisbaar zijn, zo-

als teambelang en res-

pect voor de ander. 

 

Het CDA hecht waarde 

aan een bloeiend sport – 

en verenigingsleven en 

wil financiële en organisa-

torische ondersteuning 

aan verenigingen en aan 

hen die willen sporten; in 

principe moet iedereen 

kunnen sporten of kunnen 

deelnemen aan cultureel 

verenigingsleven. 

Wel moeten we zorg-

zaam en zuinig(er) zijn 

op de faciliteiten voor 

vrijetijdsbesteding en 

sportfaciliteiten in 

Zwijndrecht, daarbij 

moet de gemeente een 

actief en duidelijk ac-

commodatiebeleid heb-

ben, opgesteld in over-

leg met de verenigingen. 

Het CDA Zwijndrecht is 

trots op de sportmoge-

lijkheden die er zijn, 

daarnaast vindt het CDA 

het belangrijk dat binnen 

de Zwijndrechtse ge-

meentegrenzen de twee 

zwembaden beschikbaar 

blijven.  

 

Het CDA wil nagaan of 

er een mogelijkheid is 

om de OZB voor vereni-

gingen te compenseren 

als ze het inzetten voor 

duurzaamheid.  

 

Speerpunt: 

Er moeten 2  

gemeentelijke 

zwembaden  

binnen  

Zwijndrecht 

aanwezig zijn. 

 

 

Speerpunt: 

Meer binnen-

sport capaciteit 
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“…. 

in principe moet 

iedereen kunnen 

sporten of kunnen 

deelnemen aan 

cultureel 

verenigingsleven. 

…..” 
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Ook aan de zoektocht 

naar nieuwe vrijwilligers 

moet de gemeente een 

steentje bijdragen, bij-

voorbeeld oproepen 

plaatsen in hun rubriek 

in De Brug.  

 

We willen een nog bete-

re ondersteuning en pro-

motie van de vrijwil-

ligerspas. 

Op Zwijndrechtvoorel-

kaar.nl kunnen vrijwil-

ligers zich aanbieden en 

kunnen mensen hun 

hulpvraag plaatsen. Zo 

kan er een match ont-

staan.  

 

Speerpunt:  

Blijvend waar-

dering voor vrij-

willigers. 

 

 

http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/


Sportfaciliteiten en 

andere accommoda-

ties moeten goed toe-

gankelijk zijn voor 

mensen met een be-

perking, het multi-

functioneel benutten 

van de accommoda-

ties moet meer priori-

teit krijgen. 

 

Bewegen bij sport, daar 

moet ook de buitenruimte 

zich voor lenen, zoals 

goed gefaciliteerde speel-

tuinen in iedere buurt, 

vastgelegd in een duide-

lijk meerjarig speelruimte-

plan. 

 

Ook hecht het CDA veel 

waarde aan bewegen en 

recreëren in de natuur 

zoals bijv. de beweegtuin 

op de Veerplaat en 

(sportief) recreëren in de 

Hooge Nesse en het De-

vel- en Waalbos. 

 

Wij willen de groene 

openbare ruimte aantrek-

kelijker maken voor be-

wegen en ontmoeting. 

Ondersteun als gemeente 

collectieve oplossingen 

die inwoners zelf beden-

ken om beter voor elkaar 

te kunnen zorgen. Zoals 

het neerzetten van vol-

doende bankjes zodat 

mensen bij elkaar kunnen 

gaan zitten. 

 

Ook hecht het CDA veel 

waarde aan lokale cultu-

rele festivals en activitei-

ten, die moeten door de 

gemeente worden gesti-

muleerd en financieel on-

dersteund zoals bijv. het 

jongerenfestival Wattan, 

het Noordparkfestival en 

Tussen Kunst en Tuin.  

 

Het CDA vindt het be-

langrijk dat er binnen 

Zwijndrecht plekken zijn 

waar mensen elkaar kun-

nen ontmoeten, graag 

zien wij doorontwikkeling 

van het Veerplein en om-

geving (de oever van Wa-

tertoren tot Crescent); 

belangrijk is dat de bewo-

ners hierbij betrokken 

worden. 

Het CDA wil dat de kwali-

teit van wonen en leven 

meerwaarde krijgt door 

het goed onderhouden 

van parken en plantsoe-

nen, zoals bijv. Develpark 

en Noordpark. Het CDA 

wil niet langer bezuinigen 

op onderhoud hiervan. 

We doen het samen 7 

“…. 

Ondersteun als 

gemeente 

collectieve 

oplossingen die 

inwoners zelf 

bedenken om beter 

voor elkaar te 

kunnen zorgen.  

...” 
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Speerpunt:  

Er is ruimte 

voor jongeren-

activiteiten en -

festivals 

 

Speerpunt: 

Goed onderhou-

den buitenruim-

te 

“….. 

Wij willen de 

groene openbare 

ruimte 

aantrekkelijker 

maken voor 

bewegen en 

ontmoeting. 

...” 



Het CDA is daarom voor-

vechter van veilige ver-

keerssituaties bij maat-

schappelijke locaties zo-

als scholen en sportclubs. 

De gemeente moet hierbij 

het gebruik van de fiets 

stimuleren, samen met 

scholen en (sport)

verenigingen. 

 

Fietsen is niet alleen ge-

zond, maar ook een goe-

de en duurzame manier 

van mobiliteit. Dit vergt 

wel goed onderhouden en 

bewegwijzerde fietspaden 

en snelfietsroutes; zeker 

nu het gebruik van elektri-

sche fietsen toeneemt. 

 

De gemeente moet daar-

om zorgen dat jong en 

oud op een goede en vei-

lige manier kunnen fiet-

sen. 

 

Ook moet de gemeente 

zorgen voor voldoende 

voorzieningen om bijv. 

de fiets te stallen, zoals 

de gratis (bewaakte) 

fietsenstallingen bij het 

winkelcentrum Walburg 

en de rekken bij het 

station om verdere ver-

loedering en diefstal te-

gen te gaan.  

Handhaving hiervan is 

een noodzaak, ook dient 

de gemeente de wees-

fiets in de hele gemeen-

te niet uit het oog te ver-

liezen. 

 

Naast het stimuleren van 

het gebruik van de fiets, 

dient de gemeente zich 

ook in te zetten voor be-

reikbaarheid middels het 

openbaar vervoer. Wij 

vinden dat de Ringdijk 

en het Veerplein opge-

nomen moeten worden 

in het lijnennet. Ook 

moeten de industrie- en 

bedrijventerreinen Groo-

te Lindt, De Geer en Ba-

kestein met openbaar 

vervoer bereikt kunnen 

worden.  

 

 

 

Speerpunt: 

Ontsluiting van 

bedrijven- en in-

dustrieterreinen 

en Ringdijk en 

Veerplein met 

openbaar ver-

voer. 

We doen het samen 8 

“…. 

Een goede 

bereikbaarheid 

gaat hand in 

hand met goede 

verkeersveiligheid 

Als mensen vrij 

willen bewegen, 

moet dat wel 

veilig kunnen. 

…..” 
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Samen kunnen we meer 

Bereikbaarheid en  

verkeersveiligheid 

De openbare ruimte 

moet veilig zijn, door bij-

voorbeeld voldoende 

verlichting en door het 

voorkomen van onover-

zichtelijke situaties.  

 

Het CDA vindt dat hierbij 

naast de geldende ver-

keerswetgeving meer 

aandacht besteed moet 

worden aan de veilig-

heidsbeleving van de in-

woner, denk hierbij aan 

het inrichten van voet-

gangersoversteekplaats

en, en het aanleggen 

van 30 km/h zones. 

 

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 samenwer-

king met het bedrijfsle-

ven. 

 

Een goede bereikbaar-

heid gaat hand in hand 

met goede verkeersvei-

ligheid. 

Als mensen vrij willen 

bewegen, moet dat wel 

veilig kunnen. 



Wonen in de wijk  
 

Het CDA vindt dat zowel 

in huur- als in de koop-

sector aanbod moet zijn, 

met de focus op het bie-

den van kansen en min-

der bureaucratische toe-

passing van de regelge-

ving.  

 

Het CDA vindt dat de ge-

meente samen met 

marktpartijen de verant-

woordelijkheid moet ne-

men voor het bewerkstel-

lingen van een kwalitatief 

goede leefomgeving. 

 

De levensloopbestendig-

heid van de wijken moet 

verbeterd worden, door 

bijvoorbeeld doorstroming 

op de woningmarkt te sti-

muleren middels sturing 

op nieuwbouw van wonin-

gen op plekken die vrijge-

komen zijn, voor het seg-

ment waar behoefte aan 

is. 

Ook voor starters moet 

ruimte zijn in Zwijndrecht. 

Hierbij speelt de starters-

lening een belangrijke rol. 

 

Voor het inrichten van 

een levensloopbestendi-

ge wijk is veel meer nodig 

dan een passende wo-

ning, het CDA is daarom 

ook groot voorstander 

van levensloopbestendig 

bouwen, zoals het combi-

neren van gymzaal met 

bijvoorbeeld onderwijs, 

kinderopvang  

en ontmoetingsruimtes 

voor andere activiteiten in 

een multifunctionele 

accommodatie in Heer 

Oudelands Ambacht. 

 

Het CDA vindt het be-

langrijk dat procedures 

voor bouwvergunningen 

vereenvoudigd worden; 

aanvragers mogen niet 

tijdens het behandelings-

proces worden gecon-

fronteerd met aanvullen-

de eisen. 

 

Het CDA zou graag de 

‘huismeester’ weer terug-

zien bij woningcorpora-

ties. 

 

Wat betreft de woonvisie 

is bouwen nabij de stati-

onslocatie en aan de oe-

vers gewenst. Met meer 

bebouwing rondom het 

station kunnen we een 

grotere druk op Provincie/

overheid uitoefenen voor 

het behoud van Intercity’s 

vanuit de Drechtsteden. 

 

Het buitengebied moet 

natuurlijk buitengebied 

blijven. 

 

Speerpunt: 

MFA light in 

HOA 

 

Speerpunt: Het 

buitengebied 

moet natuurlijk 

buitengebied 

blijven. 
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“… 

Het CDA vindt dat 

de gemeente 

samen met 

marktpartijen de 

verantwoordelijk

heid moet nemen 

voor het 

bewerkstellingen 

van een 

kwalitatief goede 

leefomgeving. 

…” 
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Familie en gezin 
 

Families vormen het fun-

dament van Nederland. 

Gelukkig groeien veel kin-

deren op in warme gezin-

nen, met ouders die de 

verantwoordelijke taak op 

zich nemen om kinderen 

op te voeden. 

 

Voor het CDA is elk gezin 

van welke samenstelling 

dan ook van waarde. Fami-

lies vormen het startpunt 

van ons leven. Door allerlei 

omstandigheden zien wij 

ook steeds meer samenge-

stelde gezinnen. 

Het is goed om te zien dat 

volwassenen de verantwoor-

ding nemen om met elkaar 

kinderen te laten opgroeien. 

 

Het CDA vindt het belang-

rijk dat: 

 Er aandacht is voor de 

gevolgen van (vecht)

scheidingen. Helaas ne-

men mensen onderling 

het besluit hun relatie te 

verbreken. Voor kinderen 

kunnen de gevolgen in-

grijpend zijn. Inwoners 

die geconfronteerd wor-

den met problemen rond-

om hun scheiding moe-

ten weten dat zij terecht 

kunnen bij het CJG 

(Centrum voor Jeugd en 

Gezin). Dit kan vecht-

scheiding voorkomen en 

dat zorgt ervoor dat kin-

deren, ondanks de schei-

ding, zich stabiel kunnen 

blijven ontwikkelen  

 In de raadsperiode er 

één wethouder is die on-

derwijs en jeugd in z’n 

portefeuille heeft 

 Ouders voor hun kin-

deren een vrije school-

keuze houden, zodat zij 

hun kinderen zich kun-

nen laten ontwikkelen 

zoals past bij hun levens-

visie. 

 Er een ruim onderwijs-

aanbod is van goede 

kwaliteit in Zwijndrecht.  

 Er een goed aanbod is 

van peuterspeelzalen 

en kinderopvang, waar-

bij ondernemers gesti-

muleerd worden om te 

komen tot een goed 

verspreid aanbod 

 De samenwerking tus-

sen de jeugdteams, het 

onderwijs en huisartsen 

verder ontwikkeld en 

verbeterd wordt. 

 Het jeugdteam en het 

CJG (Centrum voor 

Jeugd en Gezin) fysiek 

zichtbaar zijn in ge-

meente en de wijken. 

 Het beleid rondom “Eén 

gezin, één plan, één 

regisseur” gecontinu-

eerd blijft en verder ver-

betert. 

 Jeugdzorg van essenti-

eel belang blijft en daar-

om blijvend goed gefa-

ciliteerd moet worden 

 Er is in de Drechtsteden 

en in het bijzonder in 

Zwijndrecht een hoge 

melding van huiselijk 

geweld en kindermis-

handeling. We willen 

bijzondere aandacht 

voor verlaging hiervan. 

 Jongeren na hun stu-

dieperiode gestimuleerd 

worden in Zwijndrecht 

te gaan wonen d.m.v. 

aantrekkelijke starters-

subsidies en een wo-

ningaanbod dat gericht 

is op jongeren en jonge 

gezinnen. 

 Er strenge handhaving 

van verkeersovertredin-

gen is, in kinderrijke 

buurten en in de omge-

ving van sportparken. 

 Er goede speelmogelijk-

heden zijn in elke wijk, 

voor verschillende spel-

vormen en ontmoeting. 

 Er goede ondersteuning 

beschikbaar is om kin-

deren en jongeren ge-

zond te laten opgroeien. 

Initiatieven als JOGG 

en sportstad wordt van 

harte ondersteund. Ini-

tiatieven om deze activi-

teiten bij sportverenigin-

gen te stimuleren en uit 

te bouwen, door Top-

pies en Matties 

 Sportverenigingen en 

culturele verenigingen 

goede faciliteiten bie-

den om kinderen en 

jongeren de kans te 

geven zich goed te ont-

wikkelen, bijvoorbeeld 

met behulp van Stich-

ting Leergeld  

 Ouderen gestimuleerd 

worden vrijwilligerswerk 

te doen, zodat een sa-

menleving ontstaat 

waarin jong en oud sa-

men leven en samen 

werken.  

 Wij omzien naar elkaar. 

Onderneem initiatieven 

waarin jongeren zorgen 

voor ouderen en oude-

ren zorgen voor jonge-

ren. Met elkaar ontstaat 

dan een natuurlijke 

band van aandacht en 

zorg voor elkaar. 

 Er meer aandacht is 

voor de Vivera sport-

coaches voor ouderen. 

 Actief overleg gevoerd 

wordt met ouderenplat-

forms zoals de Senio-

renraad, zodat hun sig-

nalen gehoord worden 

en onderdeel kunnen 

uitmaken van beleids-

ontwikkeling.  

We doen het samen 10 

“…. 

Voor het CDA is 

elk gezin van 

welke 

samenstelling dan 

ook van waarde. 

Families vormen 

het startpunt van 

ons leven.  

.....” 
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Speerpunt: 

Eén gezin, één 

plan, één regis-

seur en het 

kind staat cen-

traal 
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Zorg voor elkaar 
 

CDA Zwijndrecht streeft 

naar een samenleving 

in Zwijndrecht waar 

mensen zoveel mogelijk 

mee kunnen doen en 

naar elkaar omkijken. 

 

Belangrijk om dit te berei-

ken is een goede sociale 

verbondenheid, een ge-

meente waar vrijwilligers, 

mantelzorgers en profes-

sionals samenwerken in 

een hecht netwerk. 

 

Mensen die het nodig 

hebben worden onder-

steund op een manier die 

bij hen past, zonder aller-

lei regels die alles maar 

ingewikkeld maken. 

 

Preventie 
 

Voorkomen is beter dan 

genezen. Belangrijk is 

dat mensen zich goed 

voelen en meedoen. De 

kosten om te investeren 

in welzijn, cultuur en sport 

zijn minder hoog dan 

zorgkosten. De gemeente 

moet daarom samen met 

maatschappelijke organi-

saties en sportclubs zor-

gen voor een gezonde 

omgeving waarin mensen 

meedoen. JOGG en ge-

zonde sport- en school-

kantines zijn hier onder-

deel van.  
 

Persoonlijke kracht 
 

Het CDA gaat uit van de 

persoonlijke kracht en 

waardigheid van men-

sen. Daarom is maat-

werk belangrijk, ook bij 

thuiszorg. 

 

Aanpak laaggelet-

terdheid.  
Moeite hebben met lezen 

en schrijven leidt ertoe 

dat mensen moeilijk mee 

kunnen doen in deze we-

reld van internet, e-mail 

en social media. We wil-

len dat de gemeente sa-

men met werkgevers en 

onderwijs meer doet om 

de laaggeletterdheid te 

signaleren en aan te pak-

ken. 
 

Digitale vragen. 
Naast laaggeletterdheid is 

‘digibeet’ ook een pro-

bleem voor met name ou-

deren; hierdoor kunnen 

ze vaak moeilijk hun za-

ken regelen en meedoen. 

 

Via buurthuizen kan hier 

geholpen worden, 

maar niet iedereen 

komt daar. Zoeken 

naar oplossingen om 

mensen met digitale 

vragen te kunnen hel-

pen is dringend gebo-

den. 
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“….. 

Mensen die het 

nodig hebben 

worden 

ondersteund op 

een manier die bij 

hen past, zonder 

allerlei regels die 

alles maar 

ingewikkeld 

maken. 
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“    

Elke wijk z’n eigen 

gezicht, een 

maatschappelijk 

werker per wijk, 

die goed zichtbaar 

is en bekend bij de 

inwoners. 

...” 



Passende  

voorzieningen. 
Het CDA wil een buurt-

huis in elke wijk. Een plek 

waar bewoners elkaar 

kunnen ontmoeten, infor-

matie krijgen over de 

voorzieningen in Zwijnd-

recht, gezamenlijk een 

maaltijd kunnen genieten, 

cursussen kunnen vol-

gen. 

 

Elke wijk krijgt z’n eigen 

gezicht, een maatschap-

pelijk werker per wijk, die 

goed zichtbaar is en be-

kend bij de inwoners. 

 

Bereikbaarheid van 

de voorzieningen 

door bijvoorbeeld 

buurtbussen is van 

groot belang. 
 

We doen het samen 12 

“…. 

CDA Zwijndrecht 

ondersteunt 

daarom ook de 

Seniorenbus en de 

Drechthopper.  

….” 
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CDA Zwijndrecht onder-

steunt daarom ook de 

Seniorenbus en de 

Drechthopper. 

Afstanden naar de grote 

winkelcentra zijn vaak 

(te) groot. CDA Zwijnd-

recht is daarom voor-

stander van het handha-

ven van de kleine win-

kelstrippen, zodat win-

kels makkelijk bereik-

baar zijn voor minder 

mobiele inwoners (is dit 

haalbaar?) 

De gemeente is verant-

woordelijk voor de toe-

gankelijkheid van de 

openbare ruimte voor 

mensen met een beper-

king en ouderen. 

Speerpunt:  

Een buurthuis 

(met buurtres-

taurant) in elke 

wijk. 

 

Speerpunt:  

De gemeente is 

verantwoorde-

lijk voor de toe-

gankelijkheid 

van de openbare 

ruimte voor 

mensen met een 

beperking..  



Omzien  

naar elkaar 
 

Nabuurschap: We stimu-

leren en ondersteunen 

lokale en regionale initia-

tieven, waarbij buurten, 

verenigingen, bedrijven, 

kerken etc. met elkaar 

alledaagse zorg voor ou-

deren, eenzamen en zie-

ken in hun omgeving or-

ganiseren. 

Communicatie over de initia-

tieven blijft een aandachts-

punt.  

 

Mantelzorg 
Ondersteuning voor mantel-

zorgers; via de gemeente 

moet voldoende respijtzorg 

en dagopvang beschikbaar 

zijn om mantelzorgers te 

ontlasten. 

 

We geven blijk van waarde-

ring aan mantelzorgers. Wij 

zouden graag een respijt-

huis in Zwijndrecht willen 

hebben, waardoor mantel-

zorgers er een paar dagen 

tussen uit kunnen om nieu-

we energie te krijgen. Toe-

gankelijkheid voor iedereen 

is hierbij ons uitgangspunt. 

Eenzaamheid.  
Om eenzaamheid tegen te 

gaan willen wij een buurt-

huis in elke wijk en mensen 

stimuleren om zelf op zoek 

te gaan naar sociale contac-

ten en elkaar mee te nemen. 

Als gemeente moeten wij 

deze buurthuizen faciliteren, 

zoals bestaande initiatieven 

het Badhuis en het Bij 

Bosshardthuis. 

 

Communicatie over dergelij-

ke initiatieven is erg belang-

rijk, de maaltijdenkaart is 

hier een voorbeeld van. 

 

Het CDA vindt het belangrijk 

dat goede, betrouwbare 

thuiszorg wordt gegaran-

deerd met oog, ruimte en 

aandacht voor vereenzaam-

de ouderen en dat zelfver-

waarlozing wordt voorko-

men. 

 

Belangrijk is ook dat signa-

len door zowel vrijwilligers 

als zorgverleners adequaat 

worden opgepakt om een-

zaamheid op te sporen. 

 

Er is elk jaar aandacht voor 

de ‘Week tegen Eenzaam-

heid’ 
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“….. 

Wij zouden graag 

een respijthuis in 

Zwijndrecht 

willen hebben, 

waardoor 

mantelzorgers er 

een paar dagen 

tussen uit kunnen 

om nieuwe 

energie te krijgen.  

....” 
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“…. 

Het CDA staat 

voor een beleid dat 

het mogelijk maakt 

dat ouderen op een 

laagdrempelige 

wijze informatie en 

hulp kunnen 

krijgen om zo lang 

mogelijk 

zelfstandig te 

kunnen blijven 

wonen.  

….” 
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Ouderen 
Het CDA pleit voor een 

zo breed mogelijke inzet 

van kennis en ervaring 

van ouderen voor het 

leveren van een bijdrage 

aan de samenleving.  

 

Zo vindt het CDA ook dat 

de seniorenraad een plaats 

moet blijven houden bin-

nen Zwijndrecht. 

 

Het CDA staat voor een 

beleid dat het mogelijk 

maakt dat ouderen op een 

laagdrempelige wijze infor-

matie en hulp kunnen krij-

gen om zo lang mogelijk 

zelfstandig te kunnen blij-

ven wonen. Het nabuur-

schap speelt hier een be-

langrijke rol bij. 

 

De voorzieningen van de 

WMO moeten goed toe-

gankelijk zijn en hierop 

moet niet gekort worden. 

Aan het advies van de lo-

kale WMO-raad hechten 

wij waarde.  

 

De gemeente Zwijndrecht 

is een dementievriendelijke 

gemeente en besteedt 

jaarlijks aandacht aan de 

dag van de Dementie 

(https://

www.dementievriendelijk.nl). 

 

De rol van de wijkverpleeg-

kundige vinden we belang-

rijk als voorziening. 



Werk en participatie 

 

Het CDA wil zich inzet-

ten voor betaald werk 

voor diegenen die dat 

kunnen en willen. Werk 

is belangrijk voor inko-

men, zelfontplooiing en 

sociale contacten. 

 

Ook voor mensen voor 

wie betaald werk een 

brug te ver is, is participa-

tie van belang. 

 

Wij vinden het belangrijk 

dat er voldoende partici-

patieplekken zijn in 

Zwijndrecht. 

 

De gemeente heeft hierin 

een voorbeeldfunctie en 

stimuleert het bedrijfsle-

ven participatie mogelijk 

te maken. 

 

Iedereen doet mee. De 

gemeente kan bij aanbe-

stedingen voorkeur geven 

aan bedrijven die partici-

patieplekken invullen. 

 

Speerpunt:  

Voldoende parti-

cipatieplaatsen 

in Zwijndrecht 
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“….. 

De gemeente heeft 

hierin een 

voorbeeldfunctie 

en stimuleert het 

bedrijfsleven 

participatie 

mogelijk te 

maken. 

....” 
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“…. 

Voor het CDA is 

het belangrijk dat 

iedereen kan 

meedoen. In 

Zwijndrecht zijn 

meer gezinnen die 

in armoede leven 

dan gemiddeld in 

Nederland.  

….” 
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Armoede  

bij kinderen 
In Zwijndrecht leven veel 

kinderen in armoede (1 

op de 7). Belangrijk is 

dat dit op tijd gesigna-

leerd wordt. En ook hier 

is meedoen weer heel 

belangrijk. 

 

Er zijn veel regelingen, 

maar vaak is men niet 

op de hoogte. Daarom 

moet daar goede voor-

lichting over komen, 

vooral ook op scholen 

(Stichting Leergeld, etc.). 

 

Voedselbank en 

kledingbank 
We steunen maatschap-

pelijke initiatieven voor 

armoedebestrijding zo-

als de Voedselbank en 

de Kledingbank.  

Dit hoeft niet perse door 

subsidie, maar kan ook 

door huisvesting of prak-

tische hulp. 

 

Deze initiatieven zijn he-

laas noodzakelijk, maar 

moeten ook weer over-

bodig worden. De ge-

meente kan en gaat de 

bezoekers actief bena-

deren om deel te nemen 

aan schuldhulpverle-

ningstrajecten en het 

zoeken naar werk.  

Coördinatie  

organisaties 
Belangrijk is dat alle ini-

tiatieven goed gecoördi-

neerd worden, zodat za-

ken niet dubbel gedaan 

worden of mensen de 

weg kwijtraken. 

 

De invloed van cliënten-

raden zoals de WMO-

adviesraad is van groot 

belang, die moeten ze-

ker gehoord worden en 

actief zijn.  

 

Speerpunt: 

Het aantal kin-

deren dat in ar-

moede leeft in 

Zwijndrecht moet 

substantieel om-

laag. 

Armoede  

in gezinnen 
Armoede is niet alleen 

een financieel probleem, 

maar vooral ook een 

zaak van niet mee kun-

nen doen in de samenle-

ving.  

 

Voor het CDA is het be-

langrijk dat iedereen kan 

meedoen. In Zwijndrecht 

zijn meer gezinnen die in 

armoede leven dan ge-

middeld in Nederland.  

 

Belangrijk is goed toe-

gankelijke en begrijpelij-

ke informatie over de mi-

nimaregelingen die er 

zijn. Dit kan goed via de 

Vivera wijkpunten. Voor-

komen is beter dan ge-

nezen; de rol van 

schuldhulpmaatjes is 

heel belangrijk bij het 

goed regelen van de ad-

ministratie. 

 

Ook de rol van Graag 

Gedaan waarderen en 

ondersteunen wij. 

 

We willen er ook voor 

zorgen dat de gemeen-

telijke schuldhulpverle-

ning snel kan helpen, er 

mogen geen wachtlijsten 

ontstaan. 



Eerlijke Economie 
 

Het CDA wil minder bu-

reaucratie en minder star-

re regels bij het creëren 

van werkgelegenheid, 

vooral bij het herontwik-

kelen van bestaande be-

drijventerreinen en kan-

toorpanden. De gemeen-

te moet denken in oplos-

singen. 

 

Het CDA pleit ervoor dat 

maximaal wordt ingezet 

voor werkgelegenheid 

voor iedereen door het 

bieden van kansen voor 

mensen en bedrijven en 

het begeleiden van werk 

naar werk  

 

Bedrijvigheid 
 

Niet alleen richten op de 

maritieme, maar ook op 

de logistieke sector. 

 

Zwijndrecht ligt in het hart 

van de maritieme Topre-

gio Drechtsteden. De be-

drijven die in onze ge-

meente gevestigd zijn, 

zijn stuk voor stuk bedrij-

ven die excelleren in hun 

branche. 

 

Het CDA wil dit blijvend 

benadrukken en bouwen 

aan een verdere samen-

werking tussen gemeente 

en bedrijfsleven en actief 

meewerken aan het door-

ontwikkelen van de lokale 

economie. Hierbij ook 

aandacht voor startende 

ondernemers. 

 

Een druk bedrijfsleven 

brengt met zich mee dat 

de aandacht ook bij aan-

palende branches moet 

liggen. 

Vanwege het feit dat 

Zwijndrecht een ideale 

ligging heeft ten opzichte 

van weg, spoor en water 

heeft de logistieke sector 

ook een voorname plek in 

Zwijndrecht. 

 

Het CDA wil: 

 Dat de gemeente aan-

leg van glasvezelnet-

werk faciliteert en sti-

muleert. 

 De ‘eigenheid’ van de 

onderscheiden ge-

meenten binnen de 

Drechtsteden kan wor-

den behouden. Dit ter 

versterking van de re-

gio als geheel voor de 

buitenwereld. Zwijnd-

recht moet aantrekke-

lijk zijn voor het be-

drijfsleven. 
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“….. 

Ook mensen met 

een beperking 

moeten zoveel 

mogelijk een 

plaats kunnen 

krijgen op de 

arbeidsmarkt.  
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 Ook mensen met een 

beperking moeten zo-

veel mogelijk een 

plaats kunnen krijgen 

op de arbeidsmarkt. 

De gemeente moet 

daartoe in overleg met 

bedrijfsleven en ande-

re werkgevers het 

voortouw nemen. 

 Het aanbestedingsbe-

leid van de Drechtste-

den erop gericht is zo 

veel mogelijk lokaal te 

gunnen, binnen de hui-

dige regelgeving  

 

Speerpunt: 

Werkgelegenheid 

voor iedereen 

 

Speerpunt: 

Een glasvezelnet-

werk voor heel 

Zwijndrecht 
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“…. 

Binnen het 

bedrijfsleven is er 

een grote vraag 

naar 

goedgeschoolde 

vakmensen. 

 

….” 
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Onderwijs en  

bedrijfsleven 

Onderwijsroute 
 

Bij het Loket is een on-

derwijsroute ontwikkeld, 

waarbij in de eerste 2 

jaar van het VMBO 350 

leerlingen voor een eer-

ste kennismaking bedrij-

ven bezoeken. Meerdere 

bedrijven worden be-

zocht om ideeën op te 

doen. Op deze manier 

kunnen leerlingen op 

een praktische en leer-

zame manier ruiken aan 

de mogelijkheden die zij 

hebben met hun oplei-

ding. Wij willen die On-

derwijsroute door blijven 

ontwikkelen en als ge-

meente blijvend facilite-

ren waar nodig. 

 

Onderwijs en bedrijfs-

leven in contact bren-

gen 

 

Binnen het bedrijfsleven 

is er een grote vraag 

naar goedgeschoolde 

vakmensen. 

De lokale vraag spitst 

zich met name toe op de 

technisch-maritieme en 

nautische sector. 

 

Het CDA wil de toe- en 

doorstroom vanuit het 

onderwijs naar dit speci-

fieke segment en de rest 

van het lokale bedrijfsle-

ven blijvend ondersteu-

nen.  

 

Er zijn al diverse initiatie-

ven ontwikkeld die pro-

beren om de koppeling 

tussen onderwijs en ar-

beidsmarkt te maken en 

wij ondersteunen deze 

initiatieven van harte. 

Wij willen ons inzetten 

om dit waar nodig te fa-

ciliteren. 

Mobiliteit 

Spoorlijn moet 

blijven 
De spoorlijn over de 

Lindtsedijk is nog in ge-

bruik bij één bedrijf en 

moet daarom blijven in 

het kader van bereik-

baarheid en mobiliteit.  

Daarnaast moet de be-

reikbaarheid van de in-

dustrieterreinen met het 

openbaar vervoer verbe-

terd worden. 

 

Hiervoor vragen wij een 

betere busverbinding 

naar alle industrieterrei-

nen (Groote Lindt, De 

Geer, Bakestein).  

 

Daarnaast vragen wij 

werkgevers om hun 

werknemers te stimule-

ren op de fiets naar het 

werk te komen. 



Veiligheid 
 

Het CDA vindt waarbor-

gen van een veilig ver-

voer van gevaarlijke stof-

fen over het spoor, de 

weg en het water essenti-

eel. 

 

Dat vraagt om het ver-

sterken van veiligheids-

voorzieningen. 

 

Zwijndrecht is een ge-

meente waar zeer veel 

transport van gevaarlijke 

stoffen plaatsvindt. 

 

Controle en handhaving 

is in onze gemeente extra 

belangrijk: jaarlijks dient 

er een monitor te zijn die 

aangeeft hoe er door be-

drijven in het kader van 

gevaarlijk stoffen is ge-

presteerd. 

 

Dat geldt ook voor weg 

en spoorvervoerders en 

het vervoer over water.  

 

Het CDA vindt het be-

langrijk dat: 

 Er wat gedaan wordt 

met het cameratoe-

zicht aan de achterzij-

de van het station. 

 Er controle komt bij de 

fietsenstalling aan de 

voorzijde van het sta-

tion. 

 Er grote urgentie wordt 

gevraagd voor het vei-

liger maken van het 

transport van gevaarlij-

ke stoffen per spoor 

vooral via Zwijndrecht 

en Dordrecht door het 

ondertunnelen van het 

tracé (Robellijn). 

 De veiligheid rondom 

het rangeerterrein Kijf-

hoek gewaarborgd 

blijft. We vragen hier 

blijvend aandacht voor. 

Prorail moet openheid 

geven over wat daar 

gebeurt. 
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“….. 

Zwijndrecht is 

een gemeente 

waar zeer veel 

transport van 

gevaarlijke 

stoffen 

plaatsvindt. 
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Speerpunt:  

 

Verbeter het 

controlesysteem 

op de veiligheid 

van vervoer van 

gevaarlijke stof-

fen en maak dit 

openbaar 
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“…. 

Zonder ingrijpende 

maatregelen heeft 

dit (stilstaande) 

verkeer grote 

negatieve invloed 

op de 

bereikbaarheid en 

leefbaarheid 

(fijnstof en geluid) 

van de 

Drechtsteden. 

….” 
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Samen kunnen we meer 

waarbij natuurlijk de vi-

sie voor Zwijndrecht niet 

uit het oog verloren mag 

worden. 

 

Aandachtspunten binnen 

de Drechtsteden: 

 Voor een betere 

doorstroming op de 

A16 en A15 worden 

verbeteringen door-

gevoerd zowel door 

plaatselijke verbre-

ding als het aanpas-

sen van de knoop-

punten met de N3, dit 

proces is al ingezet. 

 Een krachtige geza-

menlijke lobby en een 

integrale en geza-

menlijke visie op deze 

problematiek kan op-

lossingen bieden. 

 Zonder ingrijpende 

maatregelen heeft dit 

(stilstaande) verkeer 

grote negatieve in-

vloed op de bereik-

baarheid en leefbaar-

heid (fijnstof en ge-

luid) van de Drecht-

steden. 

 Voor verbetering 

van de luchtkwaliteit 

en verminderd ge-

bruik van brandstof-

fen zou een 80 km 

zone op de A15, A16 

en N3 een oplossing 

kunnen bieden. Ze-

ker waar deze de 

bebouwde kommen 

doorkruisen of van 

dichtbij passeren. 

 

 De A16 bij  Zwijn-

drecht en Dordrecht 

overkappen ter verbe-

tering van de kwaliteit 

van wonen en leven. 

De ruimte zou ge-

bruikt kunnen worden 

voor diverse doelein-

den 

 Ook verdere stimule-

ring van vervoer over 

water met bijbehoren-

de voorzieningen in 

de Drechtsteden 

moet voortdurend 

aandacht krijgen.  

 Binnen Drechtsteden-

verband willen we 

kwaliteit en match 

van aanbod technisch 

onderwijs vergroten in 

aansluiting op vraag 

van het bedrijfsleven. 

 

 Toegang tot PGB 

(Persoons Gebon-

den Budget) moet 

vergemakkelijkt 

worden. 

 Inzetten op het ver-

snellen van de ener-

gietransitie. Wat je 

bespaart, hoef je 

niet op te wekken! 

Drechtsteden 
 

In de Drechtsteden 

wordt al jaren samen-

gewerkt en worden 

zichtbare resultaten 

geboekt: Samenwer-

king loont.  

 

Het CDA ziet de Drecht-

steden dan ook als een 

stedelijk gebied rondom 

Europa’s drukst bevaren 

rivierenknooppunt, waar-

in zelfstandige gemeen-

ten met een eigen identi-

teit samenwerken alsof 

zij in functioneel opzicht 

samen stad zijn.  

 

Dit vanuit het besef dat 

de omvangrijke taken en 

uitdagingen waarmee 

we te maken hebben, 

alleen als Drechtsteden 

gemeenten gezamenlijk 

opgelost kunnen wor-

den. 

 

Het CDA staat als poli-

tieke partij voor het 

“verbinden” van mensen, 

in lijn met haar uitgangs-

punten. Deze visie geldt 

niet alleen binnen 

Zwijndrecht, maar ook 

voor de Drechtsteden 

gezamenlijk en zeker 

ook voor onderwerpen 

die de gemeentelijke 

grenzen overschrijden 

zoals: economie, bedrij-

venterreinen, arbeids-

markt, onderwijs, infra-

structuur en wonen,  



Duurzaamheid  
 

Duurzaamheid en rent-

meesterschap zijn voor 

het CDA vrijwel synonie-

men. Dat willen we hier 

nog eens benadrukken. 

 

Denk in dit kader aan 

“De stad die wij door 

willen geven aan onze 

kinderen en kleinkin-

deren”. 

 

De energietransitie die op 

gang wordt gebracht in 

het Drechtstedenverband 

zien we daarom met ver-

trouwen tegemoet.  

 

Stimuleren van Groene 

tuinen en Groene daken  

 

Voor een betere waterop-

name na de steeds hevi-

ger wordende regenbuien 

stimuleren wij aanleg van 

groene tuinen en groene 

daken. Minder verstening. 

Ook groene schoolplei-

nen behoren tot de moge-

lijkheid.  

 

Jongeren betrekken bij 

duurzaamheid.  

Om de jeugdige inwoners 

van Zwijndrecht al in een 

vroeg stadium te betrek-

ken bij en enthousiast te 

maken voor duurzaam-

heidsbeleid wil het CDA 

een wedstrijd en een 

duurzaamheidsprijs in-

stellen voor middelbare 

scholieren.  

Het beste duurzame idee 

wordt gezocht en beoor-

deeld door een jury. 

 

Op deze manier willen wij 

het “abstracte” begrip 

Duurzaamheid een meer 

tastbare invulling geven 

omdat wij er van over-

tuigd zijn dat het pas gaat 

leven als men een beeld 

van het nut, de noodzaak 

en toepassingen heeft. 

 

Houd je stad schoon 

 

De komende raadsperio-

de willen wij met gerichte 

acties aandacht vragen 

voor zwerfvuil en het op-

ruimen daarvan. Te den-

ken valt aan bewustwor-

dingsacties waarbij we 

bijvoorbeeld een actie 

opstarten waar scholen 

betrokken worden bij het 

bewust worden van 

zwerfvuil en het opruimen 

hiervan. 

 

Een optie zou kunnen zijn 

om hier een beloning voor 

te geven, zoals bij het 

vuurwerkafval. 

 

Drinkwaterpunten 

In het kader van gezond 

leven willen wij drinkwa-

terpunten op verschillen-

de plaatsen in Zwijnd-

recht, zoals bij scholen, 

sporthallen, winkelcentra 

en speelterreinen. 
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Duurzaamheid en 

rentmeesterschap 

zijn voor het CDA 

vrijwel 

synoniemen. Dat 

willen we hier 

nog eens 

benadrukken. 
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Schone lucht en schoon 

water 

 

Blijven lobbyen bij het rijk 

op dit vlak. Zowel qua fijn-

stof van de autosnelwe-

gen als schoon water in 

het kader van vervuilende 

industrie.  

 

Speerpunt: 

Drinkwaterpun-

ten op diverse 

plaatsen in 

Zwijndrecht 



We doen het samen 22 

“…. 

We hebben 

voldoende 

parkeergelegenhed

en in de nabijheid 

van onze 

winkelcentra, 

maar het CDA pleit 

ervoor om het 

aantal bewaakte 

fietsenstallingen 

ook uit te breiden 

om zo inwoners te 

stimuleren om met 

de fiets te komen. 

….” 
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Samen kunnen we meer 

Energietransitie 
 

Meer openbare laadpa-

len bij winkelcentra en 

sportvelden 

 

De manier waarop we 

naar vervoer kijken, ver-

andert. Elektrische auto’s 

en fietsen verschijnen 

meer en meer in het 

straatbeeld en dit bete-

kent dat eigenaren van 

een dergelijk vervoermid-

del ook de mogelijkheid 

moeten hebben om deze 

op te laden. 

 

Het CDA wil in de komen-

de raadsperiode zorgen 

voor een uitbreiding van 

het aantal openbare laad-

palen. 

 

Speerpunt: 

Meer openbare 

laadpalen bij 

winkelcentra en 

sportvelden 
 

Burgers stimuleren bij 

aanvraag voor laadpaal 

 

Duurzaamheid en dus het 

beter omgaan met onze 

leefomgeving en het mili-

eu doen we samen. 

 

Het aantal laadpalen voor 

auto’s of oplaadstations 

laat nog te wensen over. 

Daarnaast is het zo dat 

laadpalen voor auto’s nog 

zeer schaars zijn en vaak 

gecentraliseerd, waardoor 

niet alle eigenaren van 

een elektrische auto de 

accu in de buurt kunnen 

opladen. 

 

Wij willen het aanvraag-

proces laagdrempeliger 

maken en met de inwo-

ners meedenken over de 

plaatsing van extra laad-

palen in hun buurt.  

 

Grotere fietsenstallin-

gen bij Winkelcentrum 

Walburg 

 

Het CDA wil stimuleren 

dat mensen de fiets pak-

ken in plaats van de auto, 

bijvoorbeeld naar de 

sport, winkels en het 

werk. 

 

Parkeergelegenheden in 

de nabijheid van onze 

winkelcentra voor auto’s 

zijn er voldoende, maar 

het CDA pleit er toch voor 

om het aantal bewaakte 

fietsenstallingen ook uit te 

breiden om zo inwoners 

te stimuleren om met de 

fiets te komen. 

 
Lees verder op de volgende pagina. 

 



Elektrische fietsen op-

laadpunten op winkel-

centra 

 

Tegelijkertijd met de uit-

breiding van de fietsen-

stallingen willen wij ook 

de mogelijkheid bieden 

voor inwoners die met 

hun elektrische fiets ko-

men om deze tijdens het 

winkelen op te laden.  

Het CDA wil daarom de 

uitbreiding benutten om 

ook een aantal oplaad-

punten voor de elektri-

sche fietsen te verzorgen. 

 

Minder bouwleges bij 

duurzame investeringen 

 

In de particuliere woning-

markt is het al gangbaar 

dat men een duurzaam-

heidskorting ontvangt als 

men energieneutraal 

bouwt of als men aanpas-

singen aan de woning 

doet, die bijdragen aan 

een energiezuiniger wo-

ning. 

Wij willen het nu ook op 

grotere schaal mogelijk 

maken om aannemers en 

projectontwikkelaars te 

stimuleren om duurzame 

investeringen te doen. Te 

denken valt bijvoorbeeld 

aan lagere bouwleges of 

ondersteuning via andere 

wegen. 

Energieneutraal voor-

beeldproject 

 

Om een zekere mate van 

bewustwording te creëren 

en om de begrippen 

Energieneutraal en Duur-

zaamheid tastbaar te ma-

ken bij inwoners en on-

dernemers wil het CDA 

zoeken naar een project 

in de komende jaren 

waarin we alle mogelijk-

heden kunnen inbouwen 

om een zo energieneu-

traal mogelijk gebouw 

neer te zetten. Dit project 

kan dan als nieuwe meet-

lat gaan dienen voor hoe 

we in Zwijndrecht willen 

gaan meehelpen aan het 

halen van de klimaatdoel-

stellingen. Een voorbeeld 

hiervan is het autarkisch 

gebouw bij de Hooge 

Nesse. 

 

Wij zouden zelfs graag 

een kleine energie neu-

trale wijk in Zwijndrecht 

willen bouwen. Bijkomend 

voordeel is dat we hier-

mee ook andersdenkende 

inwoners trekken. 

 

(Op pag. 7 schreven we al:) 

Het CDA wil nagaan of er 

een mogelijkheid is om de 

OZB voor verenigingen te 

compenseren als ze het 

inzetten voor duurzaam-

heid. 
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“…..Wij zouden 

zelfs graag een 

kleine energie-

neutrale wijk in 

Zwijndrecht 

willen bouwen.  
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“…. 

Het CDA wil het 

voor zowel 

inwoners als 

ondernemers 

makkelijker maken 

om de woning of 

het bedrijfspand 

klimaatneutraal te 

maken om zo de 

CO2-uitstoot te 

verminderen. 

….” 
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Samen kunnen we meer 

Deze bedrijven produce-

ren een grote hoeveel-

heid restwarmte die aan-

gewend kan worden 

voor de energievoorzie-

ning van een groot aan-

tal huishoudens. 

 

Het CDA wil samen 

met de bedrijven en 

inwoners gaan onder-

zoeken wat de moge-

lijkheden zijn om deze 

restwarmte voor deze 

doeleinden aan te 

wenden. 

 

Energieregisseur 

vanuit de gemeente 

 

Om zicht te houden op 

de voortgang van de tra-

jecten om Zwijndrecht 

duurzamer te maken en 

om inwoners en onder-

nemers te ondersteunen 

in hun inspanningen om 

hun steentje hieraan bij 

te dragen, wil het CDA 

een Energieregisseur 

aanstellen die zich puur 

bezig houdt met dit on-

derwerp. 

 

Deze persoon zal de 

drempel moeten verla-

gen om mee te helpen 

aan het terugdringen 

van de CO2-uitstoot in 

onze gemeente.  

Zo kunnen we de wil en 

de wens voor een duur-

zamer Zwijndrecht om-

zetten naar een kans en 

een mogelijkheid. 

 

Op naar een energie-

neutraal Zwijndrecht in 

2050! 

 

Speerpunt:  

Eén energiere-

gisseur voor een 

duurzamer 

Zwijndrecht  

Bedrijven stimuleren 

voor zon op het dak 

 

Inwoners en lokale on-

dernemers willen heel 

graag meewerken aan 

het energiezuiniger wer-

ken om zo hun steentje 

bij te dragen aan het ha-

len van de klimaatdoel-

stellingen. 

 

De ervaring leert echter 

dat het voor de bedrijven 

lastig is om een dergelijk 

traject in gang te zetten 

en dat het vaak onduide-

lijk is hoe men bijvoor-

beeld subsidie kan krij-

gen. 

 

Dit moet veranderen. 

Het CDA wil het voor 

zowel inwoners als on-

dernemers makkelijker 

maken om de woning of 

het bedrijfspand klimaat-

neutraal te maken om zo 

de CO2-uitstoot te ver-

minderen. 

 

Stimuleren gebruik van 

restwarmte  

uit de industrie 

 

In Zwijndrecht hebben 

we voor een gemeente 

zoals de onze een be-

hoorlijke industriële zone 

met veel grote bedrijven.  



We doen het samen 25 

Pagina 26 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 

We doen het samen 

De groene draad….. 

 In Zwijndrecht staat Naoberschap centraal: 

betrokken inwoners zorgen voor elkaar! 

 Mensen doen mee via werk, school en  

verenigingsleven 

 In iedere wijk  

een buurthuis en een wijkrestaurant 

 Blijvend inwoners betrekken bij projecten 

 Minder onnodige regels en  

blijvend waardering voor vrijwilligers 

 2 gemeentelijke zwemfaciliteiten binnen 

Zwijndrecht 

 Meer binnensport capaciteit 

 Ruimte voor jongerenactiviteiten en -

festivals 

 Goed onderhouden buitenruimte 

 Ontsluiting van bedrijven– en industrieter-

reinen, Ringdijk en Veerplein met open-

baar vervoer 

 Multi Functionele Accommodatie ‘light’ in 

Heer Oudelands Ambacht 

Onze speerpunten 
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Samen kunnen we meer 

Samen Zwijndrecht, 

Samen leven, 

Samen bouwen, 

Samen werken, 

Samen zorgen. 

 Buitengebied moet natuurlijk buitengebied 

blijven 

 Eén gezin, één plan, één regisseur en het 

kind staat centraal 

 Voldoende participatieplaatsen in  

Zwijndrecht 

 Het aantal kinderen dat in armoede leeft in 

Zwijndrecht moet omlaag 

 Werkgelegenheid voor iedereen 

 Glasvezelnetwerk voor heel Zwijndrecht 

 Verbetering controle vervoer gevaarlijke 

stoffen en openbaar 

 Drinkwaterpunten op diverse plaatsen in 

Zwijndrecht 

 Meer openbare laadpalen bij winkelcentra 

en sport accommodaties 

 Eén energieregisseur  

voor een duurzamer Zwijndrecht 

 Gemeente verantwoordelijk voor toegan-

kelijkheid van openbare ruimte voor men-

sen met een beperking 



 06-18192657 

cdazwijndrecht@gmail.com 
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