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Wij staan voor een gemeente waarin we elkaar zien, waarin iedereen zijn 
talenten in kan zetten en waarbij wij onze dorpen op een goede manier 
beheren en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen de 
samenbindende kracht van inwoners versterken. Wij staan voor een Zuidplas 
met krachtige dorpen waar winkels, scholen en mogelijkheden voor sport, 
cultuur en ontspanning om de hoek liggen.

Een mooie ambitie, alleen kun je op feesten en partijen soms beter zeggen 
dat je bij de Belastingdienst werkt dan dat je lid van het CDA bent. De 
afgelopen periode ben jij misschien teleurgesteld door een aantal van  ‘onze’ 
politici in Den Haag, wij voelen dat ook. Het maakt onze drive voor Zuidplas 
alleen maar groter! Wij zijn en blijven een lokale partij, wij zijn immers gewoon 
jouw buren, wij komen elkaar tegen in het dorp en zijn bereikbaar. Wij zijn een 
partij die zich laat inspireren door de christelijke normen en waarden 
waarmee wij richting geven aan onze keuzes.

Wij zetten ons als de lokale partij in voor onze krachtige dorpen. De 
beslissingen die de komende periode voor Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Zevenhuizen, Moordrecht en Moerkapelle genomen moeten worden 
spiegelen we aan onze kernwaarden. Wij doen er alles aan om onze krachtige 
dorpen te laten bloeien!
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Iedereen doet mee 
Inwoners, buurten, sportclubs, 
scholen, geloofsgemeenschappen, 
bedrijven, verenigingen en 
stichtingen: ze leveren allemaal 
een unieke bijdrage aan onze 
samenleving. Er mag geen sprake 
zijn van betutteling, de gemeente 
geeft hen de ruimte en het 
vertrouwen om te doen waar ze 
goed in zijn. Deze gespreide 
verantwoordelijkheid zorgt voor 
een maatschappij waarin mensen 
zich betrokken en verbonden 
voelen en elkaar ondersteunen. Wij 
zijn trots op de vele actieve leden, 
enthousiaste vrijwilligers, mooie 
initiatieven en maatschappelijk 
betrokken ondernemers die 
Zuidplas rijk is.

Voor ons begint het in de politiek 
bij het erkennen en waarderen van 
deze maatschappelijke initiatieven.  

Onderlinge 
betrokkenheid
Solidariteit in onze dorpen is een 
groot goed. Wij leven niet alleen 
voor onszelf, maar zijn pas mens 
door met elkaar te leven. Ook hier 
zijn er geweldige maatschappelijke 
initiatieven die opkomen voor 
gezinnen die dreigen tussen wal 
en schip raken. De gemeente heeft 
hier ook een rol, ze zorgt voor de 
basis van sociale zekerheid: voor 
iedereen is er gezondheidszorg, 
onderwijs en inkomen.

Alleen loop je harder, samen kom 
je verder.

Betrouwbare overheid 
Wij komen op voor de belangen 
van inwoners; inwoners moeten de 
gemeente kunnen bereiken en 
vertrouwen. Om dit vertrouwen te 
krijgen moet de gemeente, of het 
nu gaat om de burgemeester, 
wethouder of raadsleden, zichtbaar 
zijn en integer handelen. Als 
inwoner van Zuidplas moet je erop 
kunnen vertrouwen dat de 
gemeente transparant is en 
afspraken nakomt. 

Vrijheid, veiligheid en 
rechtsgelijkheid voor inwoners zijn 
belangrijk. De overheid moet deze 
waarden beschermen en onrecht 
bestrijden. 

Leefbaarheid voor nu 
en later
Wij willen onze dorpen goed 
overdragen aan de volgende 
generaties, dat is waar het bij 
rentmeesterschap om draait. Dat 
betekent dat er nagedacht moet 
worden over de lange termijn 
impact van beslissingen die wij 
nu nemen. Daarbij kan je denken 
aan natuur en milieu, maar ook 
beslissingen op het gebied van 
cultuur, sport en zorg zijn van 
invloed op de leefbaarheid van 
onze dorpen. Om een betere 
samenleving achter te laten zijn 
creativiteit en innovatie nodig.

Onze kernwaarden



Moerkapelle, waar mensen voor elkaar zorgen, het groene Zevenhuizen waar inwoners met regelmaat de 
handen ineen slaan om een feest te organiseren, Nieuwerkerk waar de beste eigenschappen van een dorp 
en een stad gecombineerd worden, Moordrecht waar iedereen welkom is én zich welkom voelt. En natuurlijk 
ook de buurtschappen Ver Hitland met haar oorspronkelijke en nieuwe inwoners die verbonden zijn met 
rivier en agrarisch buitengebied. En tot slot Oud Verlaat als pleisterplaats voor fietsers, roeiers en wandelaars. 
Het zijn krachtige dorpen met unieke eigenschappen die het CDA wil behouden. Wij zijn trots op dát 
Zuidplas. Het groene, dorpse hart tussen de grote steden, dat willen we behouden! Daar zetten wij ons als 
CDA Zuidplas dagelijks voor in.

De afgelopen jaren hebben wij steeds contact gezocht met inwoners. Verbinding met en tussen inwoners in 
de gemeente, is de basis van het werk dat wij doen. Wij zijn de afgelopen maanden in gesprek geweest met 
inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen over wat zij belangrijk vinden in Zuidplas, nu en in de 
toekomst. Ook via deze weg: dank voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd!

De gesprekken, antwoorden en ideeën vormen de bouwstenen voor dit programma. De gemeente is er voor 
de inwoners van onze dorpen, niet andersom! Het is helder dat ieder dorp een eigen karakter en eigen 
belangen heeft. Daar willen we zo goed mogelijk op aansluiten. Daarnaast zijn er overkoepelende thema’s 
die veel naar voren komen en waar wij ons sterk voor willen maken: 

➔ een goed voorzieningenniveau
➔ gevarieerder woningaanbod (van starter- tot seniorenwoning)
➔ een benaderbare overheid waar je op kunt vertrouwen
➔ veilige buurten en straten, met goede bereikbaarheid
➔ aandacht voor duurzaamheid

Wij zijn trots op onze krachtige dorpen en dat willen wij zo houden. Ook in de toekomst. Samen leven in een 
groene omgeving. 

Benno de Ruiter
Lijsttrekker CDA Zuidplas

De kracht van onze dorpen!



Als we kijken naar de afgelopen 4 jaar, wat zijn dan de mooiste resultaten die behaald zijn? Wat heeft onze dorpen krachtiger gemaakt? We hebben 
dit aan Tinet de Jonge en Jan Verbeek voorgelegd. Tinet was onze lijsttrekker bij de verkiezingen in 2018 en Jan was de afgelopen 4 jaar wethouder.

Het is eigenlijk best een lange lijst als je alles op een rijtje zet! Het dorpshart van dorpen heeft een eerste opknapbeurt gekregen. De openingstijden 
en bereikbaarheid van de gemeente zijn verbeterd. Wij hebben jongeren een prominentere plek gegeven. Wij hebben een politiepost voor de 
gemeente behouden, er is op initiatief van het CDA een veiligheidsbus bijgekomen. De hondenbelasting is afgeschaft. Er is een kinderopvang 
gerealiseerd in de Brede School Het Turfhuis in Moordrecht. In Zevenhuizen. Moerkapelle en Nieuwerkerk zijn er extra schoollokalen geplaatst om de 
sterke groei van het Koningskwartier, de Jonge Venen en Esse op te vangen. Er zijn nieuwe velden voor senioren en pupillen bij voetbal Nieuwerkerk 
en er is overeenstemming over een nieuwe tijdelijke sporthal en over de renovatie van de sporthallen en zwembaden in Moordrecht en Nieuwerkerk. 
In Moordrecht en Zevenhuizen komen nieuwe sportparken en in Moerkapelle wordt het sportpark uitgebreid. In Zevenhuizen is er na de tijdelijke 
school in 2019 gestart met een permanente school voor thuisnabij onderwijs in het Koningskwartier. Misschien zijn we nog wel het meest trots op de 
talloze bewoners/participatie avonden die zijn georganiseerd over onder andere de duurzaamheids opgaven en mogelijke oplossingen, dat moet 
blijven! Daarnaast is er op zowel sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid nagedacht over de langere termijn, dat heeft geresulteerd in mooie 
plannen:

● De sportvisie is samen met de sportverenigingen opgesteld en op basis daarvan zijn en worden er in elk dorp nieuwe sportvoorzieningen 
gerealiseerd.

● De nieuw cultuur- en erfgoed visie is samen met de  culturele instellingen gemaakt en op basis van deze visies kunnen er in elk dorp tal van 
culturele activiteiten worden gerealiseerd.

● Samen met alle schoolbesturen is er een integraal huisvestingsplan gemaakt. En met dit plan als basis zijn en worden er in elk dorp nieuwe 
Kinderopvang en basisschool locaties gerealiseerd.

● Samen met heel veel belanghebbenden werd in de gemeenten in Midden Holland, de provincie en het waterschap de regionale 
energiestrategie ontwikkeld. Daarnaast werd met bewoners van Zuidplas de Transitie Visie Warmte opgesteld. In deze stukken beschrijven we 
hoe we in de toekomst onze energiebehoefte in kunnen vullen en wat dit gaat betekenen voor de inwoners.

Terugblik



prio #1 Goede voorzieningen
Winkels, scholen en de mogelijkheden zoals sport en cultuur om te ontspannen houden onze dorpen 
levendig en moeten dichtbij gevonden kunnen worden. Kinderen moeten veilig naar de vereniging 
kunnen fietsen. Zeker als het gaat om school, sport en zorg is het belangrijk om korte lijnen te hebben. 
Soms heeft een kind extra ondersteuning nodigen, dan moet die zorg dicht bij de school of huis 
gevonden worden. In de ideale situatie kan je voor dyslexie of logopedie en opvang in hetzelfde 
schoolgebouw terecht, een Integraal Kind Centrum (IKC) is daarbij het streven. Dat is voor een kind een 
veilige en vertrouwde omgeving. Voor zowel scholen als opvang geldt dat er nagedacht moet worden 
over capaciteit die nu, maar ook de komende jaren nodig is. 

Op dit moment zijn de wachtlijsten bij zorgvragen vaak te lang. Het CDA zet zich in voor een lage 
drempel en een efficiënt proces. Onze bewoners rekenen op goede hulp. Zorg moet dichtbij gevonden 
worden. Een centraal contactpunt zoals  Stichting Zo! zorgt voor betere bereikbaarheid. We moeten 
hierbij verder werken aan laagdrempelig zorg en willen inzetten op vroegsignalering van problemen. 
Wij willen dat er in elk dorp een locatie komt waar inwoners terecht kunnen. Wij geloven in de kracht 
van preventie als het gaat om het verbeteren van de gezondheid. Daarom moet de inzet van de 
gemeente naast reguliere zorgverlening ook gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl. 

Mede vanwege de gezondheidsvoordelen vinden wij dat  iedereen een sport moet kunnen beoefenen. 
De drempel moet laag zijn. Sport geeft verbinding en vergroot de de gezondheid. Wachtlijsten moeten 
zoveel mogelijk voorkomen worden. Wij zetten ons de komende jaren  in voor het versterken van de 
mogelijkheden van vrije sport in de buitenruimte.  Daarbij kan gedacht worden aan sportieve 
mogelijkheden in parken, op en rond het water en routes voor wandelen, hardlopen, skaten en fietsen. 
Brains is een mooie manier om scholieren al jong in aanraken te brengen met sport, cultuur en welzijn 
in de gemeente. 

De dorpen groeien. Daar willen we als CDA klaar voor zijn! Het is belangrijk dat de gemeente blijft 
investeren in de huidige dorpen en niet alle aandacht aan het nieuwe, vijfde, dorp geeft. Voorzieningen 
groeien met de dorpen mee. Daar hoort voor ons ook het aanbieden van volwaardig voortgezet 
onderwijs bij.

wij zijn voor
+ Blijven investeren in 

voorzieningen huidige dorpen
+ Anticiperen op groei van 

dorpen om wachtlijst in zorg, 
kinderopvang en scholen te 
voorkomen

+ Meer Integraal Kind Centra 
(IKC) om opvang, school en 
zorg dicht bij elkaar te hebben

+ Versterken van 
ongeorganiseerde 
sportmogelijkheden in de 
buitenruimte

+ Het aanbieden van volwaardig 
voortgezet onderwijs



Mark den Hollander

De dorpen groeien. Daar willen we als CDA klaar voor zijn! Het is 
belangrijk dat de gemeente blijft investeren in de huidige 
dorpen en niet alle aandacht aan het nieuwe, vijfde, dorp geeft. 
Voorzieningen groeien met de dorpen mee.



prio #2 Gevarieerd woningaanbod

De huidige dorpskernen en het groen willen wij behouden, dat vraagt terughoudendheid bij 
grote bouwprojecten in de kernen. Projecten moet passen bij het dorpse karakter. Aan de 
andere kant is de vraag naar woningen groot. Wij vinden het belangrijk dat er een gevarieerd 
woonaanbod is, waardoor doorstroming aantrekkelijk wordt. Vooral voor starters en senioren 
moeten er meer woningen beschikbaar komen. Een concept voor seniorenwoningen zoals 
bijvoorbeeld de Knarrenhof zou zeker in dat plaatje passen binnen Zuidplas. Als senioren 
doorstromen geeft dat meer ruimte voor gezinnen die groter kunnen gaan wonen, die laten 
mogelijk een eengezinswoning achter die interessant is voor starters op de markt. Bij grotere 
projecten moet er voor alle doelgroepen gebouwd worden, juist om deze doorstroom een 
impuls te geven. Om te voorkomen dat investeerders nieuwe woningen opkopen zijn wij voor 
een zelfbewoningsplicht.

We willen dat de gemeente out of the box denkt als het gaat om woonmogelijkheden, 
bijvoorbeeld flexibele woningen, tiny houses, mantelzorgwoningen, waterwoningen of 
paalwoningen. Voor de eigenaren van recreatiewoningen, alle acht parken, moet er de 
komende periode echt duidelijkheid geboden worden over de mogelijkheid van permanente 
bewoning.

Het nieuw te bouwen 5e dorp is een uitbreiding van Zuidplas, niet van Rotterdam! 

Onze gemeente kent veel woningzoekenden die door maatschappelijke-, financiële-, of 
emotionele binding graag in Zuidplas willen blijven wonen. Dat snappen wij natuurlijk! Wij 
vinden dan ook dat onze inwoners als eerste de mogelijkheid geboden moet worden om in het 
Vijfde dorp te gaan wonen en zullen ons daarvoor inzetten. Vooral voor starters en senioren 
moet hier voldoende aanbod komen. 

wij zijn voor
+ Behouden van groen en 

dorpse karakter in kernen
+ Woningbouw die doorstroom 

op gang brengt
+ Meer aandacht voor starters 

en senioren
+ Out of the box mogelijkheden 

voor woonvormen
+ Voorkeurspositie voor Zuidplas 

inwoners bij 5e dorp



Harmen van Norel

Wij vinden dat onze inwoners als eerste de mogelijkheid geboden 
moet worden om in het Vijfde dorp te gaan wonen en zullen ons 
daarvoor inzetten. Vooral voor starters en senioren moet hier 
voldoende aanbod komen. Om te voorkomen dat investeerders 
nieuwe woningen opkopen zijn wij voor een zelfbewoningsplicht.



prio #3 Benaderbare overheid

Van de gemeente verwachten wij dat ze naast de inwoner staat, met dienstverlening die 
aansluit op de behoefte. Dat betekent bijvoorbeeld stappen maken in flexibel toegankelijk 
zijn, een vriendelijk klantcontact waar je als inwoner geholpen wordt, het maximaal 
benutten van de mogelijkheden van digitale dienstverlening en om het nog concreter te 
maken; de mogelijkheid bieden om een paspoort thuisbezorgd te krijgen. Daarbij hoort ook 
een goed functionerende website die inwoners de weg wijst. Stichting ZO! is een mooie stap 
in de goede richting, een plek waar ervaring en kennis samengebracht worden helpt in de 
benaderbaarheid en vergroot het expertiseniveau.

Wij vinden het belangrijk dat CDA raadsleden en een eventuele wethouder benaderbaar 
zijn. In beleid moeten transparantie, helderheid over verwachtingen en het nakomen van 
verwachtingen de norm zijn. Ook voor wijkagenten geldt dat deze bekend en makkelijk 
benaderbaar moeten zijn voor inwoners.

Wij zien inwoners als ervaringsdeskundigen op hun eigen gebied. Als de mening van 
inwoners gevraagd wordt, moet dat geen wassen neus zijn, maar is dit waardevolle 
informatie waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Als de gemeente echt luistert 
naar inwoners wordt de dienstverlening beter. De inwoners kunnen plannen verrijken en 
met hun ideeën bijdragen aan het bredere belang.

Communicatie vanuit de gemeente moet inclusief en transparant zijn: het moet voor 
iedereen te vinden en begrijpen zijn. Initiatieven van inwoners en ondernemingen worden  
gewaardeerd, mensen dicht bij de praktijk weten vaak heel goed hoe zaken geregeld 
moeten worden.

wij zijn voor
+ Dienstverlening van de 

gemeente die aansluit op de 
behoefte van inwoners

+ Transparantie in beleid en 
helderheid over het nakomen 
van verwachtingen

+ Waardering voor initiatieven 
van ondernemers en inwoners



Pien Meppelink

Wij zien inwoners als ervaringsdeskundigen op hun eigen 
gebied. Als de mening van inwoners gevraagd wordt, moet dat 
geen wassen neus zijn, maar is dit waardevolle informatie waar 
de gemeente haar voordeel mee kan doen. Als de gemeente 
echt luistert naar inwoners wordt de dienstverlening beter. 



prio #4 Veiligheid voorop

Wij maken ons sterk voor de veiligheid in onze gemeente: wij willen extra handhavers om de 
leefbaarheid en veiligheid in dorpen verder te vergroten. Daarnaast moet de politiecapaciteit 
meegroeien met de inwonersaantallen van onze gemeente. 
Zuidplas heeft een groot grondgebied en aanrijtijden van de politie moeten omlaag. Een 
betere samenwerking tussen de verschillende korpsen is hiervoor van groot belang en moet 
worden bevorderd.

Daarnaast krijgt verkeersveiligheid bij ons prioriteit. Met name door een goede doorstroming te 
waarborgen en het scheiden van langzaam- en snelverkeer. Niet in de file de dorpen in- of uit! 
Voor relatief korte reisafstanden staat de fiets voor ons centraal. Hiervoor moet de 
fietsinfrastructuur waar nodig worden verbeterd. Ook voor de middellange afstanden zijn 
veilige fietspaden noodzakelijk waarbij er zo min mogelijk interactie is met overige 
verkeersdeelnemers. 

Sportparken en schoolzones moeten zo ingericht zijn dat kinderen hier al snel zelf veilig 
kunnen komen. Ouders en schoolbestuur betrekken wij hierbij als ervaringsdeskundigen .

De veiligheid van speelvoorzieningen is voor het CDA als gezinspartij belangrijk. Speeltuinen 
zijn vaak het hart van de buurt. Daar willen wij in investeren. 

In de plannen voor de komende jaren moet voldoende aandacht zijn voor cyberveiligheid in de 
gemeente. En wij willen dat inwoners goed ingelicht worden over het veilig deelnemen aan het 
digitale verkeer. 

Wij gaan voor een gezonde en veilige woonomgeving. Daarom zorgen wij voor het goed 
onderhouden van wegen, straten, stoepen, pleinen en groenvoorziening. Zeker als het gaat om 
stoepen en pleinen vinden wij  dat winst te halen is in een betere begaanbaarheid voor 
mensen met hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel.

wij zijn voor
+ Investeren in extra handhaving 

om veiligheid te vergroten
+ Aanrijtijden omlaag door 

samenwerking tussen 
verschillende korpsen

+ Focus op veilige sportparken 
en schoolzones

+ Blijven investeren in 
speeltuinen



Benno de Ruiter

Wij maken ons sterk voor de veiligheid in onze gemeente: wij willen 
extra handhavers om de leefbaarheid en veiligheid in dorpen verder 
te vergroten. Daarnaast moet de politiecapaciteit meegroeien met de 
inwonersaantallen van onze gemeente. 



prio #5 Duurzaamheid (1/2)

Ambitie is goed, maar als het om duurzaamheid gaat, begint het CDA met oplossingen die 
realiseerbaar zijn, zoals het bevorderen van het isoleren van woningen en het creëren van meer groen. 
Daarbij past geen betutteling vanuit de overheid, maar geloven wij in bewustwording creëren zodat 
inwoners zelf enthousiast worden en de voordelen zien om een stap te zetten. Initiatieven om inwoners 
hierbij te helpen verdienen ondersteuning. Denk daarbij aan de waardevolle activiteiten van het 
Duurzaamheidsplatform Zuidplas, een Tweede Kans- of kringloopwinkel of het Repair café. 

Dat nieuwe woningen gasloos en energieneutraal moeten is helder. Bij het vijfde dorp moet er een 
hoge ambitie op duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn. Klimaatadaptatie is zorgen dat de omgeving 
zo is ingericht dat negatieve gevolgen van klimaatverandering voorkomen worden, denk aan 
wateroverlast, hittestress en droogte. Van slimme keuzes die daar nu gemaakt worden plukken wij later 
de vruchten. Uiteindelijk is dat ook waar duurzaamheid voor ons over gaat: nu goed nadenken over de 
impact van beslissingen op lange termijn. 

De kracht van onze dorpen zit ook in oog voor milieu en natuur. Het is geweldig om te recreëren in of 
langs de groengebieden in onze dorpen. Met de Rotte, Hollandse IJssel en Zevenhuizerplas of het 
Hitland hebben wij tal van mogelijkheden binnen onze gemeente. Daarbij hebben zij ook een 
ecologische functie en is het onze taak om hier verantwoord mee om te gaan.

Wij willen dat  bermen en watergangen goed worden onderhouden omdat dit bijdraagt aan veiligheid, 
biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

wij zijn voor
+ Slimme realistische 

oplossingen om 
energieverbruik te verlagen

+ Omarmen van initiatieven die 
de gemeente duurzamer 
maken

+ Regie op duurzaamheid bij 
bouw 5e dorp

+ Aandacht voor Fairtrade in de 
gemeente, waarbij lokale 
consumptie en productie van 
duurzame producten 
aangemoedigd wordt



prio #5 Duurzaamheid (2/2)

We staan met zijn allen voor grote opgaven waardoor technologische ontwikkelingen op de voet 
gevolgd moet worden om waar mogelijk toe te passen. Tegelijkertijd zijn wij wel zeer terughoudend 
met het plaatsen van windmolens in Zuidplas. Wij willen de opgaven creatief benaderen en waar 
mogelijk oplossingen combineren. Wij zijn voorstander van meervoudig ruimtegebruik, denk 
bijvoorbeeld aan een geluidswal met zonnepanelen. Inwoners moeten kunnen participeren in 
duurzame projecten, waardoor zij er financieel voordeel uit kunnen halen. Wij zetten ons in voor 
energiebesparing voor alle inwoners , met een lagere energierekening tot gevolg.

Wij willen de hoeveelheid afval terugdringen. Bij afvalinzameling is recycling speerpunt. De komende 
periode moet er goed onderzocht worden wat de meest duurzame en slimme wijze van 
afvalinzameling en verwerking is. en hierbij de voorkeuren van de inwoners te betrekken. 

wij zijn voor
+ Participatie van inwoners in 

duurzame projecten
+ Onderzoek naar de slimste 

manier om afvalinzameling te 
organiseren



De kracht van Zuidplas (1/2)

Groen, vrij, betrokken bij elkaar, dorps wonen, maar met het schaalvoordeel van een grote gemeente. 
Dankzij het voordeel van een grote gemeente Zuidplas moeten wij goedkoper kunnen wonen in onze 
dorpen, dan wanneer wij losse dorpen zijn. Dankzij de omvang kan Zuidplas meer professionaliteit in huis 
halen en blijven de dorpen toch hun identiteit en kracht behouden. De groeikracht van Zuidplas willen wij 
inzetten om meer aanspraak te maken op subsidies vanuit provincie, regio of Europa.

Het is geweldig om te zien hoeveel enthousiaste leden er bij de verenigingen in onze gemeente 
meedraaien. Naast het rijke verenigingsleven worden er geweldige initiatieven genomen om 
dorpsgenoten te ondersteunen, onder meer als ze minder bedeeld zijn, moeilijker ter been of 
eenzaamheid op de loer ligt. Als gemeente ontzorgen we waar mogelijk deze initiatieven. 

De gemeente draagt bij aan een goed ondernemersklimaat. De gemeente moet ondernemers het 
vertrouwen en de ruimte bieden om te ondernemen en klaarstaan op het moment dat de ondernemer 
aanloopt tegen problemen op gemeentelijk gebied.

Het is de taak van de gemeente om het belastinggeld zo efficiënt mogelijk te gebruiken en subsidies 
doelgericht in te zetten. Voordat op subsidies gekort wordt, moeten  de directe en indirecte gevolgen in 
beeld zijn gebracht en worden meegewogen in het besluit.. 

Bij krachtige dorpen horen krachtige buitengebieden. Wij willen dat het geluid van de hier gevestigde 
inwoners en ondernemers gehoord wordt. Met het oog op de digitalisering en toename van het 
thuiswerken is het een goed streven om in heel de gemeente een aansluiting op glasvezel te realiseren.



De kracht van Zuidplas (2/2)

Het kasboekje van Zuidplas moet op orde zijn om te kunnen doen wat we willen 
doen. Dat is onze verantwoordelijkheid en betekent dat we investeren in nieuwe 
zaken. Dat betekent ook keuzes maken. Daar lopen we als CDA niet voor weg. We 
willen een sluitende begroting. Dit doen we door structurele kosten ook 
structureel te dekken, we schuiven geen rekening door naar de toekomst. 
Lastenstijgingen voor inwoners en ondernemers worden zoveel mogelijk tegen 
gegaan. Het streven is om de gemiddelde woonlasten in Zuidplas onder het 
landelijk gemiddelde te krijgen. We streven naar kostendekkende tarieven voor 
onze diensten.

Wat Zuidplas nog krachtiger maakt:
+ Jongeren hebben weinig plek in Zuidplas. Een jongerencentrum en 4 

dorps jongerenwerkers om alle groepen jongeren aan te spreken. 
Samenwerking jongerenwerker, boa en jongeren. Korte lijnen.  

+ Stijging OZB maximaal gelijk aan inflatie. De gemeente kan geen gaten in 
de begroting vullen door de OZB te verhogen. Tegenvallers op de 
begroting moeten worden opgevangen door verstandig om te gaan met 
gemeentelijke uitgaven. 



De kracht van Nieuwerkerk aan den IJssel

Nieuwerkerk is een prachtige plek waar de beste eigenschappen van een dorp en stad 
gecombineerd worden. Met Hitland, het Groene Hart Park en speelplekken in  de wijken zijn 
er veel mogelijkheden tot recreëren en ontspanning. De sportverenigingen en culturele 
instellingen zijn plekken die bijdragen aan gezondheid, verbondenheid en ontwikkeling van 
inwoners. Korte lijntjes tussen gemeente en de vrijwilligers, verenigingen, besturen en 
directies helpen om snel op zorgen in te kunnen spelen. Waar mogelijk wordt het 
ondernemerschap bij instellingen gestimuleerd. 

Er zijn zorgen om het onderhoud, bijvoorbeeld in de Velden- en Dalenbuurt. Alle onderdelen 
van de fysieke buitenruimte zijn met elkaar verbonden en moeten als een geheel gezien 
worden zodat onderhoud gecombineerd kan worden. Daarnaast moet de afvalinzameling op 
orde zijn, afvalcontainers die vol zitten zorgen voor overlast, gaan ten koste van de 
leefbaarheid en zorgen voor extra kosten. 

Wat Nieuwerkerk nog krachtiger kan maken zijn het aantrekkelijk houden van de 
Dorpsstraat. Het aanbod aan voorzieningen als sportverenigingen, een bibliotheek en 
zwembad, zijn belangrijk en willen wij behouden. Een mogelijke verbeterde verbinding van 
de wijken Esse en Dorrestein moet onderzocht worden. De centrale positie met 
treinverbindingen naar Rotterdam, Gouda en ook Amsterdam kan nog beter benut worden 
door werklocaties te concentreren op loop- en fietsafstand rond dit station.
    
Met het sluiten en verhuizen van winkels in de Kerklaan en Dorpsstraat willen wij 
onderzoeken welke toekomstbestendige invulling de voorkeur van de inwoners en 
ondernemers heeft. Vanuit het belang dat wij aan een levendige dorpskern hechten zetten 
wij ons daar graag voor in.



De kracht van Moordrecht

Groen, dorps, klein, warm en gezellig zijn termen die bij Moordrecht passen. Want 
ondanks het toenemende aantal inwoners is en blijft Moordrecht een dorp, zo voelt 
het en zo wordt het gekoesterd. Met het beschermde dorpsgezicht op het hoogste 
punt van Moordrecht aan de IJsseldijk, tot de mooie weidse polder richting het 
laagste punt van Nederland. Een dorp waar men elkaar nog groet bij het passeren op 
de brug over de Ringvaart. “Ik woon op Moordt” hoor je nu niet zo vaak meer. Maar 
ook nieuwe Moordrechtenaren worden snel opgenomen als eigen en ontwikkelen in 
rap tempo een liefde voor hun nieuwe dorpse omgeving. Veel inwoners wandelen, 
fietsen, steppen of skelteren dagelijks een “Rondje Moordt” genietend van het 
uitzicht, de rust en de ruimte. Daarin zit de kracht voor Moordrecht.

Met het opzetten van buurtpreventie teams kan iedereen bijdragen aan de veiligheid. 
Richtlijnen voor de inrichting van wegen mogen nooit de realisatie van een maximaal 
veilig resultaat in de weg staan. Zo moet onder andere de Middelweg echt veiliger 
voor de vele scholieren die hier dagelijks fietsen. En niet alleen in theorie, maar vooral 
in praktijk met de aanleg van veilige oversteekplaatsen! Een verbetering van het 
strooibeleid moet in de plannen voor de komende jaren. Wij willen het dorp nog 
krachtiger maken door meer mogelijkheden voor jeugd om samen te komen te 
realiseren en aandacht te geven aan mensen die vereenzamen. Daarbij willen wij een 
dorps jongerenwerker aanstellen. 

Het dorpse karakter moet bewaakt blijven. Daarbij past bescherming van het 
dorpsgezicht, maar wel mogelijkheden bieden om woningen te verduurzamen. 

foto: Jacolien Rog



De kracht van Zevenhuizen

Ondanks de groei heeft Zevenhuizen haar fijne dorpse en gemoedelijke karakter behouden. Dit moet 
wij bewaken en koesteren, ook bij toekomstige ontwikkelingen zodat Zevenhuizen haar identiteit 
behoudt. Dankzij de groei blijft de middenstand bestaansrecht houden en heeft Zevenhuizen nog 
steeds een gezellig dorpsstraat. Traditionele evenementen als het oogstfeest passen bij dit karakter. Net 
als de prachtige molens waar je als het meezit langs kan schaatsen, en anders is een boottochtje een 
optie. Het rijke verenigingsleven is belangrijk in Zevenhuizen, deze faciliteiten moeten meegroeien met 
het inwonersaantal. 

Dorpshuis Swanla is een voorbeeld van hoe je een dorpshuis wilt hebben; met een sportieve, culturele 
en sociale functie. Ook hier geldt dat ondernemende initiatieven gewaardeerd moeten worden en dat 
korte lijntjes, bijvoorbeeld met scholen, waardevol zijn om de maatschappelijke functie optimaal in te 
vullen.

Om Zevenhuizen krachtig te houden is een goede ontsluiting een speerpunt. Met het oog op het vijfde 
dorp en de groei van het inwonersaantal, maar ook het huidige (sluip)verkeer, moeten er goede plannen 
gemaakt worden om de bereikbaarheid goed te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Initiatieven van inwoners, jong en oud, kunnen de gemeente verrijken, de BMX baan is hier een prachtig 
voorbeeld van! De gemeente moet openstaan voor ideeën en initiatieven vanuit de samenleving, deze 
moeten makkelijk gedeeld worden.

Wat Zevenhuizen nog krachtiger kan maken zijn versterking van voorzieningen, waaronder een tweede 
supermarkt, goed onderhoud van natuur en speeltuintjes en betere OV faciliteiten om met name jeugd 
meer mogelijkheden te bieden. Sportverenigingen moeten meegroeien met het inwoneraantal, de 
voetbal- en tennisvereniging moet de ruimte krijgen om uit te breiden. Centrum voor ouderenzorg de 
Zevenster moet een nieuwe plek krijgen in Zevenhuizen. 

Bij elke ontwikkeling is het van belang de huidige inwoners van Zevenhuizen te betrekken bij de 
ontwikkelingen door middel van een gedegen participatietraject.             

foto: Peter Valk



De kracht van Moerkapelle

Moerkapelle is een hechte en levendige gemeenschap waar inwoners oog voor 
elkaar hebben. De afgelopen 8 jaar is het dorp met 30% gegroeid, maar het 
dorpse karakter is behouden en moet gekoesterd worden. De kerken spelen 
een belangrijke rol als het gaat om verbinding en verdieping. Naast 
sportverenigingen heeft Moerkapelle dankzij dorpshuis Op Moer een geweldige 
plek waar sport, ontspanning en gezelligheid gevonden kan worden. 

Aandachtspunten voor Moerkapelle zijn daarbij de bereikbaarheid en het 
voorzieningenniveau. Of het gaat om winkeliers, religieuze gemeenschappen, 
verenigingen, schoolbestuur of ondernemers, ze dragen allen bij aan de 
leefbaarheid. Lokale initiatieven, zeker als het gaat om de jongeren, moeten 
gewaardeerd worden. We zetten ons in voor verkeersveiligheid rondom scholen,  
ook sluipverkeer kan zorgen voor knelpunten en verkeersonveilige situaties die 
opgelost moeten worden. Dit in samenspraak met omwonenden die 
ervaringsdeskundigen zijn.

Bij het nadenken en ontwikkelen van recreatiemogelijkheden moet het belang 
van de agrarische bedrijven meegenomen worden. 

Om aangenaam te blijven wonen in Moerkapelle moeten de voorzieningen 
meegroeien en daar de ruimte voor krijgen. Een bibliotheek zou daar een plek 
in moeten krijgen. 



De kracht van het vijfde dorp

De Zuidplaspolder is al in 2004 door de provincie Zuid Holland aangewezen als ontwikkellocatie 
voor grootschalige woningbouw. In Zuidplas heeft de focus de afgelopen jaren op uitbreiding 
van bestaande dorpen gelegen. Om de identiteit van de dorpen te behouden zijn er grenzen 
aan deze uitbreiding. De vraag naar woningen is ook in Zuidplas alleen maar toegenomen, 
vooral aan betaalbare woningen en huizen voor kleine huishoudens is een tekort. 

Wij geloven dat het goed is om vanuit de gemeente Zuidplas de regie te pakken zodat er een 
dorp ontstaat, met eigen karakter, dat past bij onze andere dorpen. Door de regie te pakken 
kunnen wij garanderen dat de belangen voor de huidige dorpen ook prioriteit houden. Wij zijn 
daarom positief betrokken en zullen naast de belangen van de huidige dorpen focussen op een 
groen en duurzaam gebied met goede bereikbaarheid. Bij de plannen moet er innovatief en 
creatief nagedacht worden over de mogelijkheden om het zo groen en duurzaam mogelijk te 
bouwen. Volledig klimaatbestendige bouw moet het streven zijn. Om dat te realiseren is het 
goed om lessen uit omringende gemeenten mee te nemen en gebruik te maken van Europese 
subsidies.

De bouw heeft een grote impact op de omgeving. In het gebied wonen mensen, zijn 
ondernemers gehuisvest en zitten grote bedrijven met een lange geschiedenis. Wij vinden het 
belangrijk dat hier met zorg en aandacht mee omgegaan wordt.

Het vijfde dorp moet meerwaarde bieden aan de bestaande dorpen. Dankzij het vijfde dorp zijn 
er meer mogelijkheden, met name voor starters en senioren, om binnen Zuidplas te blijven 
wonen. Met de groei van de gemeente stijgt het voorzieningenniveau in Zuidplas en kan de 
gemeentelijke organisatie verder professionaliseren. 

Eerst bewegen dan bouwen, is ons motto. Het mag niet zo zijn dat door het vijfde dorp de 
ontsluiting en verkeersdoorstroming vastloopt. Daarom is het van belang dat de inrichting van 
de verkeersstructuur wordt aangepakt nog voordat er gebouwd wordt. Het vijfde dorp verdient 
een hoogwaardig openbaar vervoer ontsluiting voor duurzame mobiliteit.

wij zijn voor
+ Eigen regie om belangen van 

huidige dorpen te bewaken
+ Meer woningen voor starters 

en senioren
+ Eerst bewegen, dan bouwen
+ Oog voor groen, 

klimaatbestendige bouw
+ Stijging van het 

voorzieningenniveau in 
Zuidplas





www.krachtigedorpen.nl

info@krachtigedorpen.nl

@zuidplas_krachtigedorpen

CDA Zuidplas

@CDAZuidplas

Tot 16 maart!?
Nou, die verkiezingen zijn belangrijk, maar wij vinden het minstens zo belangrijk dat jij ons weet te vinden 
wanneer jij daar behoefte aan hebt. Heb jij een vraag, idee, iets op je hart of iets wat echt beter moet binnen 
onze gemeente? Schroom niet om contact op te nemen!

http://www.krachtigedorpen.nl
mailto:info@krachtigedorpen.nl
https://www.instagram.com/zuidplas_krachtigedorpen/
https://www.facebook.com/CDA-Zuidplas-396296187170658/
https://twitter.com/cdazuidplas

