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woord
‘Samen doen in Alphen aan den Rijn!’ is de titel van ons verkiezings-
programma en de basis van hoe wij naar de samenleving kijken.

Mensen komen het beste tot hun recht in de verbinding met andere mensen. Door samen 
te leven, samen te wonen, voor elkaar te zorgen en samen te werken. Het draait niet 
om het individu of het maximale voordeel voor jezelf, maar om het rekening houden 
met elkaar. Samen maken we onze stad en dorpen vitaal. Het CDA is een partij van de 
samenleving. Wij verwachten niet alle heil van de overheid of alle zegen van de markt.

Wij geloven in de kracht van het maatschappelijk initiatief, de creativiteit van de 
samen leving en de kracht van burgers die verantwoordelijkheid kunnen en  willen 
 nemen. Dat willen we stimuleren en versterken. Met een uitgestoken hand en 
 gemeentelijk beleid dat dit ondersteunt en aanmoedigt. Met oog voor degenen die niet 
mee  kunnen in het hoge tempo dat vandaag de dag wordt gevraagd. Of die te kampen 
 hebben met achterstanden of gezondheidsproblemen. Ook voor hen wil het CDA een 
steun en toeverlaat zijn.

Het CDA gelooft ook dat het nodig kan zijn om grenzen te trekken, om bij voorbeeld 
verruwing of ondermijning tegen te gaan. Meer fatsoen, waarden en normen in het 
onderlinge contact aan te brengen. Respect voor elkaar, maakt de samenleving weer 
echt van ons samen.

Door samen te werken en met optimisme maken we van ons gemeente een prachtige 
woon- en werkomgeving. Zo wil het CDA als een echte lokale partij met lokale mensen, 
die midden in de samenleving staan, Alphen de groenste plattelandsgemeente van het 
Groene Hart laten zijn. En dat willen wij graag ‘samen doen’ met u!

Jeroen van Gool
Lijsttrekker CDA Alphen aan den Rijn
December 2021

VOOR

2

AARLANDERVEEN BENTHUIZEN BOSKOOP HAZERSWOUDE-DORP HAZERSWOUDE-RIJNDIJK KOUDEKERK AAN DEN RIJN ZWAMMERDAM



verkiezingsprogramma
ONS

SAMEN STAAN WE STERK 
DICHTBIJ MENSEN

VRIJWILLIGERS ZIJN GOUD
ZORGVULDIG OMGAAN

MET OVERHEIDSGELD

ALPHEN AAN DEN RIJN
KLIMAATNEUTRAAL

MEER, GEVARIEERDE
 OUDERENWONINGEN

VEILIGHEID OP
STRAAT EN IN HUIS

BETERE BEREIKBAARHEID

GOED EN VEILIG
ONDERWIJS

BETAALBARE WONINGEN
VOOR EIGEN BEHOEFTE

SAMEN
doen

VERKIEZINGSPROGRAMMA
2022-2026

Voor het CDA staan inwoners centraal. Samen zijn we Alphen aan 
den Rijn. Wij geloven in mensen die verantwoordelijkheid nemen. 

Voor hun eigen leven en hun naasten. Wij polariseren niet, wij 
verbinden. Wij geloven in de positieve kracht van mensen. 

Het CDA staat voor solide financieel beleid. Geld 
moet eerst verdiend worden. De OZB stijgt alleen 

als dat nodig is voor grote investeringen. 
De hondenbelasting wordt afgeschaft. 

Daarom wordt het wijk- en dorpsgericht werken verder 
uitgebouwd. Het CDA wil in elke wijk of dorp een eigen 
“huiskamer” en eigen wijkbudgetten.

Het CDA staat pal voor de vrijwilligers. Zij zijn het goud 
van de samenleving. De gemeente bevordert dat meer 
inwoners vrijwilligerswerk doen en zet mensen in het 
zonnetje (“helden”). 

De gemeente stimuleert diversiteit in 
onderwijsaanbod, zorgt voor goede 
onderwijshuisvesting en draagt bij 
aan veiligheid op en rond de scholen. 

Door energiebesparing en vergroening. 
Plannen moeten uitvoerbaar en 

betaalbaar zijn. De gemeente stimuleert 
en geeft het goede voorbeeld. 

Het CDA wil meer en gevarieerd aanbod van 
woonvormen voor ouderen: hofjes, klein-

schalige appartementencomplexen en nieuwe 
vormen van verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Veiligheid is een groot goed. Gemeentelijke handhavers zijn onze 
ogen en oren, niet alleen in het centrum maar ook in de 

woonwijken en dorpskernen. Ditzelfde geldt voor de wijkagenten. 

Het CDA zal zich blijven inzetten om in de Gnephoek 
en de Noordrand de komende jaren 6.000 tot 
10.000 woningen te bouwen, om aan onze eigen 
woningbehoefte voldoen. In combinatie met meer 
kleinschalige woningbouw in de dorpen en kernen. 

Hardnekkige problemen met verkeer en leefbaarheid 
worden actief aangepakt. Het CDA wil een oeververbinding 
bij Boskoop en een tunnel(bak) bij Hazerswoude-Dorp. 
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pijlers
Het CDA is de partij van Samen. Een mens komt het beste tot zijn recht in relatie 
tot de ander. Wij staan voor een samenleving waar iedereen meetelt, waar 
iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Geen enkel mens is gelijk maar we 
zijn wel allemaal gelijkwaardig. Met elkaar zorgen we ervoor dat ieder mee 
kan doen ongeacht geloof, identiteit, leeftijd, geaardheid, inkomen of moge-
lijke  beperkingen. Een samenleving waarin mensen oog voor elkaar hebben. 
Met inwoners die verantwoordelijkheid willen nemen. Wij stellen samenleving 
 centraal, niet de markt of de overheid.

Het CDA is de partij van waarden en normen. Wij geloven in fatsoenlijk met el-
kaar omgaan, ook in de raadszaal tussen politici onderling. Politiek bestaat niet 
“bij brood alleen”. Er is meer tussen hemel en aarde dan materie of spullen. Wij 
kiezen voor identiteit vanuit de joods-christelijke traditie die onze samenleving 
gevormd heeft, met 4 pijlers:

● Gespreide verantwoordelijkheid

Politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief: van de kerk en 
moskee tot de sportclub, van de zorginstelling tot de onderneming, op school en 
in de wijk. De overheid geeft mensen en organisaties vertrouwen en ruimte, en 
stimuleert de onderlinge samenwerking.

● Solidariteit

We leven niet voor onszelf maar zijn mens in relatie tot elkaar. Het CDA vindt 
onderlinge solidariteit tussen mensen belangrijk: tussen generaties en tussen 
arm en rijk. Juist in een tijd waarin veel mensen het moeilijk vinden om het 
 tempo van de samenleving bij te benen.

● Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat. Een betrouwbare overheid is  transparant, 
aanspreekbaar, stelt duidelijke grenzen, ziet inwoners staan en geeft hen zeker-
heid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn.

● Rentmeesterschap

We hebben onze aarde in bruikleen. Dat betekent verder kijken dan ons eigen 
belang en onze tijd hier op aarde. We willen Alphen aan den Rijn duurzaam 
 doorgeven aan onze kinderen, met een gezonde leefomgeving en leefstijl.

VIER

Op deze 4 pijlers bouwt het CDA haar politieke overtuigingen. 
Bouwt u de komende jaren met ons mee aan Alphen aan den Rijn?

doen
SAMEN
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samenleving
Integraal beleid

Maatschappelijke problemen hangen steeds meer samen. Denk aan achter standen 
die te maken hebben met gebrek aan werk, slechtere huisvesting en ongezond 
 leven. Problemen komen nooit alleen maar veroorzaken en versterken elkaar. 
Goed beleid is daarom integraal beleid.

●  Het gemeentelijk beleid is gericht op actieve deelname van inwoners aan de 
samenleving. Dat heeft betrekking op het verkrijgen en behouden van werk, 
op deelname en afronding van school en opleiding, maar ook op deelname aan 
sport en maatschappelijke activiteiten. He t CDA stimuleert het bieden van 
 ondersteuning aan leerlingen met behulp van begeleiding en sollicitatie- 
ondersteuning en steunt financieel bewegingsinitiatieven.

●  Het CDA onderkent het grote belang van informatie en voorlichting over het 
gemeentelijk beleid en vergunningen in lokale huis-aan-huis-bladen. Lokale 
binding is een belangrijke voorwaarde voor het CDA binnen het aanbestedings-
beleid als het gaat om de keuze bij gemeentelijke publicaties in lokale 
huis-aan-huisbladen.

●  Het CDA wil dat de overheid een gezonde leefstijl bevordert. Dat heeft te maken 
met informatie en over en aanbod van gezond voedsel maar ook met een actieve 
leefstijl. Denk aan wandelen en fietsen boven de auto. Het CDA wil curatie-
ve middelen (middelen gericht op herstel) waar mogelijk preventief inzetten 
 (gericht op voorkomen).

●  Het CDA wil zich inzetten voor voorzieningen voor slechthorenden in alle publiek 
toegankelijke gebouwen zoals gemeentehuis, theaters en dorps huizen. Vergelijk-
baar met de verplichte toegankelijkheidseisen voor rolstoelgebruikers.

Wijk- en dorpsgericht werken

Dankzij het CDA is het wijk- en dorpsgericht werken in Alphen aan den Rijn 
ingevoerd. Wijken en dorpen hebben hun eigen wijkteams. Gemeente ambtenaren 
(gebiedsmanagers) zijn fysiek aanwezig in de wijken en buurten. Zij kennen het 
gebied en de mensen, wij worden gekend door de inwoners. De teams zijn verant-
woordelijk voor de communicatie naar burgers.

Alle wijken en dorpen in Alphen aan den Rijn hebben hun eigen ‘huiskamer’ waar 
mensen laagdrempelig kunnen komen en maatschappelijke activiteiten kunnen 
plaatsvinden in een vorm die de lokale samenleving aanspreekt. De wijkteams 
maken hier actief gebruik van net als politie, BOA’s en sociaal-maatschappelijk 
werk (Tom in de buurt).

●  Het CDA wil de wijk- en dorpsteams verder uitbouwen; niet alleen met een 
 adviserende maar ook met een uitvoerende rol en bijbehorende bevoegdheden. 
Ook op het sociale domein.

●  De komende raadsperiode worden stappen gezet om ook budgetten op wijk- en 
buurtniveau beschikbaar te maken om samen met enthousiaste inwoners– 
 binnen de kaders van het gemeentelijk beleid – eigen accenten te kunnen leggen. 
Denk aan: het niveau van onderhoud, extra groen, parkeerplaatsen, speel-
plekken, bijenveldjes e.d. Hieraan liggen zogeheten wijkprofielen ten grondslag. 
Alleen samen kunnen we het groen in onze wijken en kernen goed onderhouden. 
CDA wenst een proactieve houding naar bewoners toe om hen te informeren en 
te betrekken.

●  Het CDA wil de buurthuis-functie van de ‘huiskamers’ verder versterken, onder 
meer door ze uit te rusten met een professionele keuken zodat er mogelijkheden 
ontstaan voor maatschappelijke taken zoals de buurtmaaltijd voor ouderen of 
eenzamen. Ook kan worden gedacht aan (semi)commerciële uitbaters in de sfeer 
van rouw en trouw. Daarbij zullen buurthuizen en andere openbare locaties 
goed toegankelijk zijn voor inwoners met een beperking.

MEER
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samenleving -2-
Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn goud! Sportverenigingen, scholen, kerkelijke, culturele en 
maatschappelijke organisaties kunnen niet zonder vrijwilligers. Mensen die zich 
inzetten voor een ander zijn onmisbaar voor de samenleving. Wie vrijwilligers-
werk doet, komt in contact met andere mensen. Het zorgt voor verbinding met 
mensen die je anders misschien wel nooit had ontmoet. Daardoor ontstaan sociale 
netwerken die van belang zijn voor een sterke samenleving.

●  Organisaties zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden, 
 binden en boeien van voldoende vrijwilligers. De gemeente ondersteunt hierbij 
met de vrijwilligersbanken. Het CDA zoekt daarnaast de samenwerking op met 
vrijwilligersorganisaties om eventuele knelpunten bij het werven van vrij-
willigers te verbeteren.

●  Het CDA vindt het belangrijk dat ook jongeren ervaren wat het betekent om 
vrijwillig iets te doen voor de samenleving. Daarom stimuleren we jongeren om 
vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld via school in de vorm van maatschappe-
lijke stages in de eigen gemeente.

●  Het uitreiken van de jaarlijkse vrijwilligersprijs - Wie is de Vrijwilligers Held? - 
is een prima initiatief dat continuïteit verdient. Vrijwilligers worden regel matig 
in het zonnetje gezet door het aanbieden van activiteiten voor hen, Hiermee 
wordt de waardering uitgesproken voor hun inzet.

Onderwijs

In een wereld die razendsnel verandert en steeds meer draait om kennis en infor-
matie leren we elke dag bij. Kennis, vakmanschap en vaardigheden zijn de basis 
om mee te kunnen doen in de samenleving en je eigen talenten volop te benutten. 
De gemeente stimuleert diversiteit in een kwalitatief goed onderwijsaanbod, 
zorgt voor goede onderwijshuisvesting en draagt bij aan veiligheid op en rond de 
scholen.

●  Meer kennis over natuur, milieu en landschap vergroot de betrokkenheid en 
maakt je bewust van de omgeving. Daarom wil het CDA het middelbaar en 
basisonderwijs ondersteunen bij lessen gericht op Natuur- en Milieueducatie en 
door groene schoolpleinen (zoals bij Vroonhoeve/Vianova).

●  Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente ondersteuning blijft bieden aan 
onderwijsinstellingen om voldoende stageplaatsen voor (MBO-)leerlingen te 
realiseren door de relatie die de gemeente heeft met ondernemers heeft hiervoor 
te benutten. Zelf geeft de gemeente hierin ook het goede voorbeeld door binnen de 
gemeente stageplekken aan te bieden.

●  De gemeente stimuleert het proces naar onderwijs op maat via de verbinding 
met het primair onderwijs. Dat betreft zowel achterstanden als hoogbegaafd-
heid. Waar mogelijk vervult de gemeente een actieve en oplossingsgerichte rol.

●  Het CDA wil HBO-onderwijs voor specifieke vakgebieden, passend bij Alphen 
aan den Rijn zoals de greenport en duurzame logistiek , naar de gemeente 
 zonder dat zich dit zich per sé vertaald in een fysieke locatie. Dit kan door leren 
en werken te combineren, docenten naar bestaande locaties te halen of door 
virtueel onderwijs aan te bieden.

●  Het CDA vindt dat bestaande opleidingen beter moeten aansluiten op de regio-
nale markt. Dat vraagt nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, onder meer 
via mentorprojecten. Het CDA zal zich blijven inzetten voor initiatieven zoals 
praktijk-meeloopdagen. Zo versterken we de relatie onderwijs arbeidsmarkt.

MEER
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samenleving -3-
Cultuur en erfgoed

Mensen zijn dragers van cultuur en gedijen bij cultuur. Cultuur maakt ons tot wie 
we zijn, en doet ons onszelf ontwikkelen. In zowel de stad als in de kernen zijn er 
vele grote en kleine culturele voorzieningen, vele amateurverenigingen, vele cultu-
rele gebruiken en kenmerkende feesten. Van Trekkertrek en Boskoops Carnaval tot 
aan het Zomerfestival. De culturele en creatieve sector is onmisbaar. Dat hebben 
we in de corona tijd aan den lijve ondervonden. Een sector die het leven kleur
geeft en mooier maakt, mensen verbindt en verrast, en die aan veel mensen werk-
gelegenheid biedt. Dit moeten we behouden en versterken. Investeren in cultuur en 
erfgoed is investeren in een sterke samenleving.

●  Het CDA wil dat Alphen aan den Rijn zich profileert als Hoofdstad van het 
 Groene Hart, gelegen aan de Limes. Door culturele activiteiten toe te spitsen op 
dat profiel. Denk aan een jaarlijks Romeins festival in de straten van de stad. 
Zoals het Dickens festival in Deventer. Maar ook het gezichtsbepalende karakter 
van agrarische - en tuinbouwsector draagt hieraan bij.

●  Het Erfgoedcentrum in de Alphense bibliotheek wordt verder ontwikkeld. Het 
verbindt verleden, heden en toekomst en laat thema’s zien uit de geschiedenis van 
Alphen aan den Rijn en omstreken. Hierdoor ontstaat een stevige band tussen de 
inwoners en de regio waar ze leven.

●  Het grondig gerenoveerde, pas heropende theater Castellum moet een culturele 
parel worden voor de regio, met een veelzijdig aanbod hebben. De exploitatie 
van theater en bioscoop moeten met een éénmalige gemeentelijke subsidie in de 
toekomst commercieel gedekt zijn met inkomsten uit de markt. Het CDA wil af 
van de alsmaar oplopende gemeentelijke financiële bijdrage.

●  Het CDA ziet een belangrijke toekomst voor Parkvilla en Parktheater als 
kleinschalige culturele voorziening die zoveel mogelijk met vrijwilligers draait. 
Lokaal geworteld en eigentijds.

●  De gemeente bevordert waar mogelijk en wenselijk typisch lokale evenemen-
ten en initiatieven zoals de Oldtimerdag en het Zomerspektakel. Kleinschalige 
i  nitiatieven in de kernen kunnen in aanmerking komen voor een financiële 
ondersteuning door de gemeente.

Cultuur en samenleving

●  Alphen aan den Rijn is een verdraagzame regenboog-gemeente. In het gemeen-
telijk beleid is aandacht voor het verbeteren van de veiligheid, sociale acceptatie 
en weerbaarheid van de inwoners. Het CDA is hier groot voorstander van.

●  Dienstverlening en informatievoorziening aan burgers vindt steeds meer digi-
taal plaats. CDA vindt het belangrijk dat de gemeente voor ieder toegankelijk 
is. Het loket en menselijk contact op het gemeentehuis moeten daarom blijven, 
bewoners die moeite hebben met de digitalisering krijgen ondersteuning om zo 
mee te kunnen blijven doen.

●  De bibliotheken in onze gemeente vervullen een belangrijke rol. Door alfabeti-
sering en taalachterstanden te bestrijden, door mensen te helpen met digitale 
vaardigheden, door te fungeren als plaats voor ontmoeting en waar cursussen 
worden gegeven. Het CDA maakt zich hard voor een robuuste structurele finan-
ciering van de bibliotheek Rijn en Veenstreek.

●  De erfgoedvisie wordt herijkt. We werken toe naar een nieuw fonds voor behoud 
en renovatie. Voor het vullen van dat fonds gaan we in gesprek met particulie-
ren, bedrijven en organisaties in onze gemeente.

●  Mensen die om erkende, humane redenen hun land zijn ontvlucht en hier in 
Nederland statushouder zijn geworden, verdienen onze acceptatie en steun. Het 
CDA wil dat ze kunnen integreren in onze Alphense samenleving en daaraan 
kunnen bijdragen door het aanbieden van integratie-cursussen en taalcursussen.

●  Wij willen dat iedereen mee kan doen. We helpen die mensen voor wie meedoen 
niet altijd vanzelfsprekend is. Dit geldt bijvoorbeeld voor statushouders, minder-
validen of mensen met psychische problemen, die vaak tussen wal en schip 
vallen. De voedselbank wordt waar noodzakelijk gesteund.

MEER
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wonen
Groen wonen

Het CDA ziet Alphen aan den Rijn als dé groene woonstad met dorps karakter van 
het Groene Hart. Wij willen meer groen in de kernen en wijken om de leefbaar-
heid te bevorderen. Wij zien jongeren en starters, maar ook ouderen de grootst 
mogelijke moeite hebben om door te stromen. Het CDA zal zich blijven inzetten om 
in de Gnephoek en de Noordrand gefaseerd de komende jaren 6.000 tot 10.000 
 woningen te bouwen, om aan onze eigen woningbehoefte voldoen. Woningbouw 
aan de stadsranden kan met behoud van ons dorpse karakter en zorgt ervoor dat 
wij ook naar de toekomst onze inwoners een fijne plek om te wonen kunnen bieden.

Ook in de dorpen zien wij volop mogelijkheden. Terreinen of oude panden die 
aan het verrommelen zijn, verdienen de voorrang om voor woningbouw op-
gepakt te worden. In Boskoop liggen tal van boomkwekerijen binnen de bebouw-
de con touren klaar om opnieuw ingericht te worden. Maar ook in Koudekerk, 
 Zwammerdam en Aarlanderveen schreeuwt men om woningen.

●  Om aan de eigen woningbehoefte te voldoen moeten wij in de gemeente 600 
 woningen per jaar bouwen. Omdat wij binnen de grenzen van de stad groen wil-
len behouden en de laatste plaatsen benut hebben, zullen daarom de beschikbare 
ruimte aan de rand van de stad moeten benutten. Maar wel met mate en pro-
portioneel. Wij zetten daarom in op het bouwen van 6.000 tot maximaal 10.000 
nieuwe woningen, met als grote locaties de Gnephoekpolder en de Noordrand. 
Hierbij wegen wij constant het belang van woningen tegenover leefbaarheid en 
natuur. Wij willen geen volgebouwde Gnephoek maar bouwen nabij en aanslui-
tend op de huidige stadsranden. Daar waar mogelijk worden op de bedrijven-
terreinen bij De Hoorn en de Rijnhaven overlastgevende bedrijven uitgeplaatst, 
zodat woon-werkcombinaties mogelijk zijn. Het CDA blijft inzetten op binnenste-
delijke nieuwbouw locaties. Hierbij hebben wij onverminderd aandacht voor het 
behoud van binnenstedelijk groen.

●  Het wordt steeds lastiger voor starters een eerste huis te kopen. Hierom wil het 
CDA dat het mogelijk wordt voor de gemeente om startersleningen af te sluiten 
met een starter.

●  Het CDA wil tijdel ijke woningen (tiny houses) plaatsen op plekken waar nu een 
agrarische bestemming op rust of wat nu een bedrijventerrein is. Niet alleen in 
Alphen stad, maar ook in de dorpen. Hier kan voor 15 jaar ontheffing worden 
gegeven voor tijdelijke woningbouw.

●  Het CDA wil nieuwe woonvormen die aansluiten bij de behoefte, bevorderen. Denk 
hierbij aan zogeheten Hofjes-woningen waarbij bewoners privacy hebben en tege-
lijkertijd de voordelen van samenwonen zoals het voorkomen van eenzaamheid.

●  Het CDA ziet een belangrijke plek voor pré-mantelzorg in de gemeente Alphen 
aan den Rijn. Voor vitale senioren is het binnen de huidige woningmarkt vaak 
moeilijk een plek te vinden in de eigen woonomgeving in de nabijheid van het 
 eigen sociale netwerk. Daarom willen we ervoor zorgen dat senioren bij kinde-
ren of familie kunnen wonen zonder een zorgindicatie.

●  Het CDA wil speculatie op de woningmarkt tegengaan, door een zelf-
bewoningsplicht in te voeren.

●  Het CDA wil dat er bij nieuwbouwprojecten ingezet wordt op minimaal 25% 
sociale huur en 15% middeldure huur of koop. Met jongeren en starters als 
 specifieke doelgroep. Voor zo ver mogelijk willen wij hierbij ook voorrang 
 verlenen aan inwoners van de eigen gemeente.

●  Ouderen die willen verhuizen naar een kleinere woning ervaren hierbij veel 
drempels, zoals de verhuizing, of een te hoge huur voor een kleiner huis. Het CDA 
wil deze drempels wegnemen om zo doorstroming te stimuleren.

●  Het CDA wil huizeneigenaren en woningbouwcorporaties stimuleren meer te 
investeren in het verduurzamen van woningen. Steun met behulp van leningen 
of subsidies betalen zicht uiteindelijk vanzelf terug.

●  De gemeente gaat pro-actief(er) met eigenaren van bestaande gebouwen, zoals 
voormalige of oudere bedrijfslocaties in gesprek over het opkopen of herinrichten 
voor woningbouw (inbreiding).

●  CDA vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de woon en leef-
omstandigheden van de arbeidsmigranten binnen onze gemeente.

SAMEN
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wonen -2-
Samen mobiel zijn

Alphen aan den Rijn ligt op een knooppunt van wegen en vaarwegen. Dat is al 
eeuwen zo. Tegelijk is de bereikbaarheid van de gemeente een terugkerend knel-
punt. Economie en samenleving zijn gebaat bij mobiliteit. Verkeer en vervoer moe-
ten stromen. Mensen willen veilig en duurzaam kunnen reizen of het nu naar werk, 
school of sportvereniging is. Niet alleen met de auto, ook met de trein, de bus of
– steeds vaker – met de fiets. Alphen aan den Rijn is een levendige gemeente met 
ondernemende inwoners, met veel bedrijvigheid. Transport en logistiek zijn van 
groot belang. Samen met de buurgemeenten en de provincie maakt Alphen aan 
den Rijn zich hard voor het aanpakken van grote infrastructurele knelpunten zoals 
de Bodegravenboog, de oeververbinding in Boskoop en het kruispunt in Hazers-
woude-Dorp. Voor het CDA geldt als motto “eerst bewegen, dan bouwen”. Nieuwe
bouwlocaties vragen een goede ontsluiting en die moet vooraf geregeld zijn.

●  Alphen aan den Rijn is de Fietsstad van het Groene Hart. De gemeente zet zich 
in voor meer, betere en veilige fietsverbindingen, in de gemeente maar ook met 
de regio. Leiden, Gouda en Zoetermeer moeten per fiets goed en snel te bereiken 
zijn. Het CDA wil een regionale fietsagenda waarin de regionale samenwerking 
wordt uitgewerkt om het fietsen te stimuleren!

●  Het CDA wil concrete stappen zetten op weg naar meer duurzaam verkeer en 
vervoer. Dat betekent meer elektrische voertuigen en dus meer laadpalen, ook 
voor het vrachtverkeer en stadsdistributie. Slimme initiatieven om het aantal 
bestelbusjes dat een wijk inrijdt, terug te dringen, worden gesteund. Ook wordt 
deelmobiliteit gestimuleerd. Denk aan de groene GO-scooters maar ook aan 
car-sharing initiatieven.

●  Tijdens de Corona Crisis hebben veel inwoners het wandelen (her)ontdekt. Het 
ommetje is populair geworden maar ook de wat langere wandelingen. Wan-
delen is gezond, stimuleert de vitaliteit en brengt mensen in contact met elkaar 
en hun leefomgeving. Het CDA steunt de Alphense wandelaars en wil een goed, 
fijnmazig netwerk van wandelpaden, ook in het veenweidegebied.

●  Het CDA wil dat scholen veilig en goed bereikbaar zijn. Ouders brengen hun kin-
deren bij voorkeur met de fiets of lopend naar school en niet met de auto. Maar 
dat vraagt wel om veilige routes naar en verkeerssituaties rondom die scholen. 
Op de scholen wordt veel gedaan aan verkeerseducatie zoals fietslessen.

●  Een nieuwe oeververbinding in Boskoop is harde noodzaak. CDA is daar voor-
stander van en stimuleert de gemeente om een actieve, slimme lobby te voeren 
voor de aanleg van een tweede oeververbinding bij de provincie.

●  De verkeersproblemen bij het kruispunt in Hazerswoude-Dorp moeten structu-
reel worden opgelost. Het CDA zet dit probleem actief op de agenda. Het tegen-
gaan van sluipverkeer is onze eerste prioriteit, als dit niet voldoende oplevert is, 
zetten wij in op een onderdoorgang.

●  Het CDA wil geen ontsluitingsweg die dwars door het Zaanse Rietveld gaat.

●  Het CDA wil dat de N11 wordt opgewaardeerd naar een A11 met ongelijkvloerse 
kruisingen.

●  In Hazerswoude-Rijndijk wordt met steun van het CDA een treinstation aan-
gelegd om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren. Parallel 
wordt de woningbouwlocatie Westvaartpark ontwikkeld en wordt er natuur 
aangelegd.

●  CDA blijft inzetten op een rondweg om Alphen. De zogenaamde grote en kleine 
bypass staan ons hierbij scherp op het netvlies. Hierbij houden wij ook rekening 
met voldoende hoogwaardige openbaar vervoersmogelijkheden en goede ont-
sluiting (transferium) bijvoorbeeld met Schiphol.
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wonen -3-
Samen Veilig

Alphen is lange tijd de veiligste 100.000+ gemeente van Nederland geweest. 
Toch neemt maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid toe. Het CDA 
wil de veiligheidsproblemen in de gemeente samen met onze partners (politie, 
brandweer, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers) aanpakken door 
preventie, toezicht en handhaving. Het herstel van normen en waarden en elkaar 
aanspreken op fatsoen is voor het CDA een groot goed. Voor een echte veilige 
samenleving en de toename van verruwing tegen te gaan is namelijk meer nodig 
dan handhaving. Het komt aan op een mentaliteit en betrokkenheid van inwoners 
en ondernemers en samenwerking tussen zorg, onderwijs en veiligheid.

Als CDA stimuleren wij dan ook dat inwoners daadwerkelijk melding maken als zij 
een overtreding, bijvoorbeeld overlast op straat, of een misdrijf zoals een woning-
inbraak zien gebeuren. 

Daarnaast wil het CDA de veiligheidsproblemen in de gemeente samen met onder 
andere hulpverleningsorganisaties, maatschappelijke organisaties en onderwijs 
instellingen aanpakken door preventieve maatregelen in te zetten.

●  Preventie is ongelofelijk belangrijk. Het CDA ziet veel kansen in goede voor-
lichting aan onder andere jongeren vanuit de praktijk, bijvoorbeeld voorlich-
ting door ex-inbrekers of het inzetten van teams op de markt die zakkenrollers 
 na spelen om zo mensen op hun onoplettende gedrag te attenderen.

●  Gemeentelijke handhavers zijn onze ogen en oren. Zij moeten niet alleen ingezet 
worden in het centrum, maar ook in de woonwijken en dorpskernen. Ditzelfde 
geldt voor de wijkagenten. Ook dienen de handhavers eenvoudig te bereiken te 
zijn door inwoners. CDA wil het aantal gemeentelijke  
handhavers en wijk agenten uitbreiden.

●  Een veilige samenleving gaat verder dan alleen het inzetten van handhaving en 
politie, ook de samenleving zelf heeft hier een grote rol. Een goed voorbeeld is 
wat ons betreft de Whatsapp groepen voor buurtpreventie. Het CDA wil dit soort 
initiatieven stimuleren.

●  Bij vandalisme herstelt de gemeente zo snel mogelijk vernielingen in de openbare 
ruimte. Het CDA vindt het belangrijk dat er altijd aangifte wordt gedaan en wil 
waar dat kan de schade verhalen op de daders. Preventief wil het CDA het moge-
lijk maken om vaker tijdelijke camera’s in te zetten in gebieden waar sprake is 
van veelvoorkomende criminaliteit zoals bij winkelcentra, stationsomgevingen 
en uitgaansgelegenheden.

●  Ondermijning, oftewel de indringing van de criminele wereld in onze leef-
omgeving, is een indringend vraagstuk dat iedereen aangaat. Het gebruik van 
legale structuren voor criminele activiteiten ondermijnen onze democratische en 
maatschappelijke structuren. Het CDA wil actief werk maken van de integrale 
aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarvoor is samenwerking tussen 
politie, justitie en gemeentelijke diensten waaronder handhavers (BOA’s) van 
groot belang.

●  Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is 
samenwerking tussen zorg, onderwijs en veiligheid essentieel. Ook bij de aanpak 
van en de hulp aan verwarde personen is het van belang dat het werk van de 
politie, de gemeente en de zorgverleners op elkaar is afgestemd. Het CDA wil de 
samenwerking verder versterken.

●  Het CDA heeft oog voor de traditie van vuurwerk met oud en nieuw. Het CDA wil 
een betere bestrijding van illegaal vuurwerk en een grotere aanpak van geweld 
tegen hulpverleners. Professionele vuurwerkshows en het creëren van vuurwerk-
vrije zones wordt aangemoedigd.

●  Een veilige buitenspeelplek is voor kinderen en hun ouders belangrijk. De af-
gelopen jaren zijn flink wat speeltuinen vernieuwd, het CDA wil hierin volop 
blijven investeren. (nieuwe) initiatieven vanuit de inwoners willen we waar 
mogelijk ondersteunen.

SAMEN

10



zorgen
Het CDA Alphen aan den Rijn wil bijdragen aan een gemeente waarin 
iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. Soms kan dit door het inzetten van 
iemands sociale netwerk of door vrijwilligers. Op andere momenten stap-
pen professionals in. Wat wij echter altijd belangrijk vinden, is dat ieder-
een in onze gemeente de zorg kan ontvangen die een inwoner nodig heeft. 
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de  samenleving. De gemeente staat naast 
de mantelzorgers en faciliteert ze om de zorg vol te kunnen houden. Advies 
over ondersteuning en mogelijkheden van respijtzorg zijn hierin belangrijk.

●  Het CDA wil dat er geen financiële of bureaucratische belemmeringen 
zijn in de zorg daar waar het kan zoveel mogelijk verdwijnen: integraal 
beleid!

●  Het CDA wil dat de gemeente de regie houdt in de ondersteuning van 
mantel zorgers. Het CDA wil dat de jaarlijkse blijk van waardering voor 
mantelzorgers (het mantelzorgcompliment) blijft bestaan.

●  Het CDA wil meer ondersteuning voor mantelzorgers vanuit de gemeente, 
door bijvoorbeeld een laagdrempelige mantelzorger-desk in te richten.
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zorgen -2-
Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Daarom wil het CDA jongeren stimuleren om onder-
wijs te volgen, en hen te stimuleren om hun kennis en talenten te gebruiken om 
eigen inkomsten te creëren. Jongeren hebben een grote rol in het realiseren van 
de veranderingen in de maatschappij. De klimaatopgave, duurzaamheid, voeding 
vraagt om nieuwe inzichten die jongeren kunnen bieden. CDA wil ondersteuning 
bieden aan scholen en werkgevers en organisaties actief in het sociale domein om 
in samenhang jongeren te stimuleren om deel te nemen aan deze uitdagingen.
Jeugdzorg heeft als taak te blijven monitoren of elk kind en elk gezin goed geholpen 
wordt. Dit staat bij het CDA hoog in het vaandel, oplopend van preventie tot crisis-
opvang. Dat het CDA de betrokken professionele en maatschappelijke instanties 
wil blijven betrekken en dit tot een continu proces te laten komen, is te zien aan ons 
initiatief van het Maatschappelijk Debat, wat zal leiden tot een breed en structureel 
contact met deze uitvoerende partners in de zorg. Zo kan de raad blijven inspelen 
en betrokken blijven bij, actuele thema’s in de zorg aan mensen.

●  Signalering bij relationeel geweld is een belangrijk thema waar het CDA zich 
de afgelopen periode hardvoor heeft gemaakt en zich ook voor in wil blijven 
zetten. In de tijd van corona, waarin mensen meer thuis waren, zagen zorgen bij 
instanties toenemen. Een belangrijk aandachtspunt is om huisartsen, scholen en 
andere professionals te betrekken bij de signalering.

●  Het CDA vindt het belangrijk dat er extra aandacht is voor de zorg en begelei-
ding aan de kwetsbare groep jongeren die meerderjarig worden. We willen een 
overbruggingsbudget voor jongeren die 18 jaar worden en tussen wal en schip 
dreigen te vallen met hun ondersteuning.

●  Organisaties werken met één regisseur per gezin, het CDA wil actief meewerken 
aan de realisering hiervan.

●  CDA wenst verbeteringen in de jeugdzorg zoals goede bereikbaarheid en het 
terugdringen van wachtlijsten. 

Ouderen

Ouderen blijven langer vitaal en gezond. Dat is een mooi gegeven, maar vraagt 
ook aanpassingen van het gemeentelijke zorgbeleid. Het is fijn wanneer mensen 
langer thuis kunnen blijven wonen en daar passende zorg bij krijgen maar wan-
neer mensen dit anders willen, zouden zij de keuze moeten hebben hoe zij willen 
wonen en zorg ontvangen. Op dit moment woont 80% van de ouderen thuis en
25% tot 60% heeft een zorgvraag. Het CDA Alphen aan den Rijn steunt initiatieven 
die bijdragen aan de zelfredzaamheid van senioren en het langer thuis kunnen 
blijven wonen.

●  Een zinvolle dag zorgt ervoor dat inwoners actief en betrokken blijven. Het CDA 
stuurt aan op samenwerking tussen organisaties die een bijdrage leveren aan 
een zinvolle dagbesteding voor inwoners.

●  Onze Alphense samenleving vergrijst en daarmee zal het aantal ouderen met 
geheugenproblemen toenemen. Voorlichting, vroegtijdige signalering en een 
goed aanbod zijn belangrijk. Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Zo wil het CDA kijken naar mogelijkheden voor dementievriendelijke wijken, het 
alzheimercafé voortzetten en buurtcontacten stimuleren.

●  Tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een verpleeghuis zit een gat 
waar nauwelijks voorzieningen voor zijn. Het CDA vindt dat er meer variatie 
 nodig is in het aanbod van woonvormen voor ouderen: hofjes, kleinschalige 
appartementen complexen en nieuwe vormen van verpleeg- en verzorgings-
huizen.

SAMEN

12



voor een Duurzame Economie
Een sterke samenleving vraagt om een sterke economie. Het CDA wil dat Alphen 
aan den Rijn een aantrekkelijke gemeente is voor bedrijven om zich te vestigen. 
Niet alleen voor grote ondernemingen maar ook voor zzp’ers, familie- en agrari-
sche bedrijven. Alphen aan den Rijn ligt centraal, is gebaat bij goede verbindingen 
over weg en water en heeft een gezond ondernemersklimaat. Ook heeft Alphen
aan den Rijn meerdere toeristisch-recreatieve trekkers.

●  Het CDA wil serieus werk maken van een eerlijke, duurzame economie. Een eco-
nomie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. De gemeente trekt met lokale 
ondernemers gezamenlijk op bij 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. 
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap 
 stimuleren we.

●  De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging op zowel fysiek als 
sociaal vlak. Het CDA wil de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar 
voor 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 adequate regelingen 
voor investeringen in isolatie en energiebesparing aan het eigen huis.

Economie

De regionale economie levert lokale werkgelegenheid op. Van oudsher zijn tran-
sport en logistiek sterke sectoren. Het midden- en kleinbedrijf telt vele onderne-
mers die langjarig in het Alphense zijn geworteld. Ook de Greenport Boskoop is 
een unieke economische hotspot die onze steun verdient.
Het CDA is trots op deze ondernemers en de grote werkgevers die werk verschaf-
fen aan duizenden inwoners. Die trots geldt ook de honderden horeca-onder-
nemers die in de afgelopen Corona-crisis zwaar zijn beproefd maar onze stad en 
dorpen kleur en uitstraling geven.

●  Een gemeente met meer dan 100.000 inwoners heeft levendige centra nodig, met 
een combinatie van het  grootwinkelbedrijf, kleine zelfstandige winkels, horeca 
en cultuur. Bij het verder versterken van de centra moet ingezet worden op de 
diversiteit en de verblijfsfunctie, ook naar de regio toe. Het is fijn winkelen en 
vertoeven in onze gemeente.

●  Het CDA is er voorstander van om bij gemeentelijke aanbestedingen bij voorkeur 
lokale bedrijven te betrekken.

●  Het CDA wil verdere versterking van de Greenport Boskoop, door te investeren 
in samenwerking, noodzakelijke herstructurering, behoud c.q. terugkeer van het 
(agrarisch) onderwijs, en een moderne verbinding met logistiek en toegepaste 
innovatie.

●  Het CDA wil werken aan goede randvoorwaarden voor florerende bedrijven, 
zoals een betrouwbare bereikbaarheid, een goed vestigingsklimaat en voldoen-
de geschoold personeel. Bij dat laatste is een intensieve samenwerking met het 
onderwijs vereist. De gemeente bevordert een voldoende aanbod van stage-
plaatsen.

●  Het CDA wil de centrumfunctie van Alphen, Boskoop en de dagelijkse dorps-
voorzieningen bevorderen, met een evenwichtig en aantrekkelijk aanbod van 
winkels, horeca en beleving. Het CDA wil zorgen voor ondersteuning van grotere 
bedrijven, m.n. in logistiek, handel en maakindustrie, door een goede koppeling 
met onderwijs en vakmanschap.
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voor een Duurzame Economie -2-
Energie en klimaat

Met het bieden van lokale participatiemogelijkheden wil het CDA ruimte bieden 
aan inwoners en bedrijven om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Deze 
route is van belang voor de economie en dan met name voor het draagvlak voor 
het energie- en duurzaamheidsbeleid.

●  In veel situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede 
komt maar lokaal voor overlast zorgt. Wij willen een eerlijke verdeling van 
lusten en lasten in de lokale gemeenschap.

●  Het opwekken van energie door middel van zon en wind is op zichzelf positief 
en nodig maar kan grote gevolgen hebben voor het landschap. We willen dat 
daarom de zogeheten ’zonneladder’ wordt toegepast: Eerst zon op het dak. 
 Landbouwgronden en natuurgebieden worden dus ontzien.

●  Energie die niet wordt gebruikt, is het meest duurzaam. Het CDA zet daarom 
in op isolatie van woningen en energiebesparing en ziet hier een stimulerende 
en adviserende rol voor de gemeente, bijvoorbeeld naar de woningbouw-
corporaties.

●  Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer 
groen de norm. We bevorderen mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik 
van regenwater.

●  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 dat zorgvuldige 
afwegingen worden gemaakt voor onze inwoners. Zo moet bekend zijn welke 
(regionale) warmtebronnen ingezet worden, op welke plekken en tegen welke 
prijs voor onze inwoners. Inwoners betrekken we voortijdig in de planvorming.

●  De gemeente geeft het goede voorbeeld, dat betekent gemeentelijke voertuigen 
op elektra of waterstof, duurzame energieopwekking voor goed geïsoleerde 
 gemeentelijke gebouwen, en waar mogelijk de nul op de energiemeter. Voor 
nieuwe gebouwen stellen we standaard een materialenpaspoort op zodat her-
gebruik vereenvoudigd wordt.

●  Wij willen toegroeien naar een kringloopeconomie, waarin we grondstoffen 
hergebruiken in plaats van opmaken. Dat betekent dat we stappen zetten om 
circulair in te kopen en wij bij aanbestedingen gebruik maken van de milieu-
kostenindicator als gunningscriterium.

●  Opruimacties van zwerfafval worden gestimuleerd. Burgers die hiertoe initiatief 
nemen, worden waar mogelijk ondersteund.

●  Afval kan waardevolle grondstof zijn mits je het goed scheidt. Het CDA streeft 
daarom naar een scheidingspercentage van 75% (nu 57%) en maximaal 100 kg 
restafval per jaar per inwoner (nu 220 kg). Om dit te bereiken zetten wij in op 
bewustwording, maken we het makkelijk om afval gescheiden aan te bieden, 
kijken wij naar omgekeerd inzamelen waarbij het restafval (en niet het plastic) 
wordt weggebracht en onderzoeken wij hoe we het goed scheiden financieel 
kunnen belonen.

●  Het CDA wil ‘groepen’ inwoners, organisaties en bedrijven die uit zichzelf met 
goede voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen stimuleren. Daarbij 
willen we vooral inzetten op projecten en processen die op dit moment en zonder 
al te veel weerstand en risico te realiseren zijn.

●  Veel inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren aan verduurzaming 
en weten niet altijd hoe dat kan. Wij willen dat er een energieloket komt waar 
 inwoners, sportverenigingen, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor 
vragen en ondersteuning.

●  Het CDA is voorstander van het initiatief ‘een boom voor iedereen’ waarbij een-
malig elk huishouden met een tuin een boom cadeau krijgt. Met als doel om een 
krachtig en positief signaal te geven naar de inwoners  
voor meer groen, ook op particuliere grond. Het  
draagt bij aan de vergroening van de gemeente.
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voor een Duurzame Economie -3-
Agrarische sector

Het grootste gedeelte van ons buitengebied bestaat uit landbouwgrond. Daarmee 
is de agrarische sector belangrijk èn kenmerkend voor onze gemeente. Agrariërs 
zijn dagelijks met passie bezig met het produceren van hoogwaardig voedsel. 
Daarnaast hebben boeren van oudsher een zorgfunctie voor hun omgeving en zijn 
ze een essentieel onderdeel van een leefbaar platteland en landschap. Het CDA is 
trots op agrarische familiebedrijven die ons buitengebied en wil hen steunen bij de 
transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

●  Door de druk op de ruimtelijke omgeving komen stad en platteland steeds dich-
ter naar elkaar. Het is belangrijk dat de gemeente aandacht en zorg heeft voor 
het agrarisch gebied en haar behoeften. Met name de steeds groter wordende 
tractoren en de vrachtwagens van toeleveringsbedrijven veroorzaken op de 
smalle dorps- en polderwegen bij de bewoners een irritatie vanwege trillingen, 
gevaar en ruimtebeslag. Het CDA wil dit als punt van aandacht voor ogen hou-
den en in gesprek blijven met alle partijen en samen zoeken naar oplossingen.

●  Onze gemeente is gezegend met vitale agrarische bedrijven, waarbij de wens 
bestaat om hun kinderen een toekomst te geven op het bedrijf. Deze broodnodige 
opvolgers hebben we nodig om de voedselvoorziening in stand te houden. Lokaal 
wil het CDA regelgeving hiervoor stimuleren en waar nodig gebiedsprocessen 
aanjagen ten aanzien van ruilverkaveling of extensivering met oog op beheer en 
verfraaiing van ons landschap.

●  Daar waar geen opvolging komt, zullen we een invulling moeten creëren voor 
vrijkomende agrarische bebouwing. Dit kan door nieuwe bedrijvigheid of door 
bewoning. Als CDA willen we deze verandering mogelijk maken onder de voor-
waarde dat de naastgelegen agrarische bedrijven hun bedrijfsvoering ongehin-
derd kunnen blijven voortzetten.

●  Agrariërs zijn zich heel bewust van duurzaamheid, natuur en milieu. Een aantal 
van hen is al langer bezig met verbreding, kringlooplandbouw, bodemverbete-
ring en agrarisch natuurbeheer. Dat vinden wij mooie vormen van toekomst-
bestendige verdienmodellen. In samenwerking met de sector en haar belangen-
behartigers willen we graag meewerken aan de transitie en promoot het CDA 
graag lokale voorbeelden en producten.

Recreatie en toerisme

Alphen aan den Rijn heeft meer toeristische en recreatieve kwaliteiten dan 
 menigeen denkt, binnen en buiten de gemeente. Er valt veel te ontdekken. Het CDA 
wil dat Alphen aan den Rijn zich profileert als de Hoofdstad van het Groene Hart, 
gelegen aan de historische Limes. Als groene gemeente met prachtige voorzienin-
gen als Archeon en Avifauna, met fantastische horeca, met prachtige plekjes in en 
buiten de kernen zoals de Molenviergang. Het gaat erom dat inwoners en mensen 
van buiten de gemeente ontdekken als plaats waar het goed toeven is, waar je 
prima kunt recreëren.

●  Het CDA steunt initiatiefnemers en ondernemers die de toeristisch-recreatieve 
infrastructuur versterken. Zo liggen er kansen om het sierteeltcentrum zoals de 
Tuinen van Boskoop verder te ontwikkelen.

●  Het CDA zet zich in voor een aantrekkelijk netwerk van fiets- en wandelpaden, 
van paardrijroutes en kanotochten in de Rijn- en Veenstreek. Het Bentwoud 
wordt verbonden met de Nieuwkoopse Plassen. In het Bentwoud komt een 
muziekpaviljoen zodat er zomers ook kleinschalige concerten kunnen worden 
gegeven.

●  Meerdaagse arrangementen die mensen langer in de regio houden, worden zo 
mogelijk gestimuleerd.

●  We stimuleren de komst van nieuwe recreatie-locaties, zoals B&B’s in het buiten-
gebied.
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organiseren en betalen
Samen organiseren (“de overheid, dat zijn wij samen”)

De overheid staat onder druk. Veel inwoners herkennen zich minder of niet in 
de wijze waarop de overheid functioneert. Voor het CDA geldt dat wij pal staan 
voor de democratische rechtsstaat, ook lokaal. Dat vraagt om een overheid die 
transparant is, die verantwoording wil afleggen, die samenwerking met inwoners 
opzoekt. Juist de gemeente staat het dichtst bij de burgers en is in staat om de brug 
met burgers te slaan. Om te weten wat er speelt en zich in een begrijpelijke taal te 
uiten.

●  Het CDA wil een gemeente die dienstbaar is aan inwoners en beschermt wat 
kwetsbaar is.

●  Het CDA stimuleert snelle besluitvorming en het voorkomen van stroperige 
besluitprocessen.

●  Gemeentelijke ambtenaren worden aangemoedigd zich zoveel mogelijk 
 betrokken te voelen bij de samenleving. Beleid wordt bij voorkeur “van buiten 
naar binnen ontwikkeld”.

●  De gemeente gebruikt duidelijke taal in al zijn publicaties en uitingen. Dankzij 
een aangenomen CDA-motie wordt de leesbaarheid van de begroting elk jaar 
beter.

●  Directe communicatie van gemeentelijke ambtenaren dan wel opdrachtnemers 
(bijvoorbeeld aannemers) met inwoners wordt zodanig ingericht dat mensen 
zich daadwerkelijk gehoord voelen. Bijvoorbeeld bij inspraak.

●  De gemeentelijke dienstverlening is op moderne leest geschoeid en wordt doel-
matig uitgevoerd. Gestreefd wordt om rekening te houden met de menselijke 
maat bij de toepassing van wet- en regelgeving.

Samen besluiten

De samenleving versplintert. Vaste structuren zoals de oude zuilen, zijn ver-
dwenen. Besluiten van de overheid worden niet zonder meer geaccepteerd of 
gevolgd. Veel mensen zijn mondig en hebben zelf ook ideeën.

●  Het CDA staat positief tegenover maatschappelijke initiatieven vanuit bewoners-
(groepen) en maatschappelijke organisaties die aansluiten bij het gemeentelijk 
beleid en dat versterken.

●  Voor het CDA geldt niet dat democratie gelijk staat aan “de meerderheid bepaalt”. 
Wij willen dat de gemeente werkt aan voorstellen met een breed draagvlak.

Samen betalen

Het CDA staat in Alphen aan den Rijn sinds jaar en dag voor een behoedzaam, 
solide huishoudboekje. De CDA-wethouder heeft gezorgd voor een meerjarig 
 sluitende begroting, ondanks financieel moeilijke tijden. Wij zijn de partij van 
“eerst verdienen, dan pas uitgeven”. Zuinigheid is een deugd. Maar ook: investeren 
in de kracht van de samenleving.

●  Het CDA wil een meerjarig sluitende begroting. De lasten van het sociaal domein 
worden zo goed mogelijk beheersbaar gehouden.

●  Er komt een fysieke investeringsagenda voor de gemeente, onder meer gericht 
op het openbaar gebied, beheer en onderhoud, groen.

●  Het CDA is voorstander van verdere ontschotting van budgetten op het sociaal 
en zorgdomein, gericht op een effectievere inzet van de middelen.

●  De OZB stijgt alleen mee met de inflatie (indexering) tenzij de investerings-
agenda een beperkte stijging noodzakelijk maakt.

●  Het CDA is voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. De weg-
vallende inkomsten worden in de meerjarenbegroting gecompenseerd.

SAMEN
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