
Kieskompas 

 

Winkels in Zaltbommel mogen op elke zondag open zijn 

Niet mee eens 

CDA Zaltbommel is voorstander van de beperkte winkelopenstelling op zondagen. Wij willen het 

belang van diverse groepen in de samenleving recht doen. Zowel het belang van mensen die willen 

winkelen, mensen die hechten aan de zondagsrust en de kleine winkeliers. De openstelling van 

winkels in de kern Zaltbommel is daarom beperkt tot een aantal zondagen per jaar.    Het CDA sluit 

een beperkte uitbreiding of een meer flexibele invulling van de huidige mogelijkheden voor 

zondagsopenstelling in de stad Zaltbommel niet uit, zolang rekening wordt gehouden met de 

diversiteit aan wensen in onze gemeente. 

 

Er mogen geen nieuwe kassen in Zaltbommel bijkomen 

Mee eens 

Glastuinbouwbedrijven moeten zich kunnen blijven ontwikkelen om toekomstbestendig te blijven en 

invulling te kunnen geven aan de maatschappelijk opgaven en uitdagingen. Het CDA wil samen met 

de sector kijken wat daarvoor nodig is, nadrukkelijk binnen de huidig vastgestelde oppervlakte voor 

de glastuinbouw in onze gemeente. De nadruk voor ontwikkelruimte ligt op innovatie en 

verduurzaming. 

 

Om gemeentelijke voorzieningen in stand te houden, mag de OZB 

(belasting op huizenbezit) worden verhoogd 

Mee eens 

We willen niet dat de ozb (onroerende zaakbelasting) wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren. 

Verhoging van de ozb zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de begroting sluitend te 

krijgen. 

 

Bedrijventerreinen bij de kernen mogen uitbreiden, ook al gaat dat ten 

koste van groen 

Mee eens 

Het CDA wil dat het gebruik van bestaande bedrijventerreinen vóór gaat op het ontwikkelen van 

nieuwe bedrijventerreinen. Voor lokaal gewortelde MKB-bedrijven moet ruimte blijven voor groei. 

Indien de ruimte op de bestaande bedrijventerreinen daar geen invulling meer aan kan geven, 

zoeken we naar nieuwe locaties. Deze eventuele nieuwe locaties krijgen een sterk groen karakter en 

bieden geen ruimte aan grootschalige bedrijvigheid. 
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De gemeente Zaltbommel mag fuseren met de gemeente Maasdriel 

Neutraal 

We zijn van mening dat op lange termijn een gemeentelijke herindeling onontkoombaar is. De 

beperkte bestuurskracht van een kleine gemeente zorgt ervoor dat in regionaal verband niet altijd de 

keuzes worden gemaakt die recht doen aan wat onze inwoners nodig hebben. Voor de korte en 

middellange termijn zijn we van mening dat het versterken en door-ontwikkelen van de 

samenwerking met gemeente Maasdriel het beste is voor onze inwoners. We maken zoveel mogelijk 

beleid voor de hele Bommelerwaard en werken op ambtelijk en bestuurlijk niveau zoveel mogelijk 

samen. 

 

Financiële meevallers bij de gemeente moeten direct voor 

belastingverlaging ingezet worden 

Niet mee eens 

We willen dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat en gezond investeert. 

We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Onze 

uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en 

gematigde lokale lasten. 

Financiële meevallers zijn vaak éénmalig. Deze éénmalige meevallers reserveren we voor een 

tegenvaller of gebruiken we voor een extra investering in onze gemeente in zorg, duurzaamheid of 

de leefbaarheid in de dorpen en wijken. 

 

Woningen moeten vooral binnen de dorpskernen gebouwd worden 

Mee eens 

In de woningbouw kijken we allereerst naar de mogelijkheden van herbestemming, transformatie en 

inbreiding. We willen dat het groen en speeltuinen hierbij worden ontzien. Pas daarna kijken we naar 

uitbreiding van woningen buiten de bebouwde kom. 

Per kern brengen we het beoogde woningbouwprogramma (kwantitatief en kwalitatief) in beeld, 

uitgaande van een verantwoorde groei van het woningaanbod. 
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In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer koopwoningen 

worden gebouwd 

Niet mee eens 

Per kern brengen we het beoogde woningbouwprogramma (kwantitatief en kwalitatief) in beeld, 

uitgaande van een verantwoorde groei van het woningaanbod. Niet alleen uitbreiding maar ook 

inbreiding met aandacht voor duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Over de realisatie van 

sociale huurwoningen maken we prestatieafspraken met de corporaties. Om de opgave te realiseren, 

zullen echter ook sociale huurwoningen op gronden van projectontwikkelaars gerealiseerd moeten 

worden 

 

Inwoners van de gemeente Zaltbommel moeten voorrang krijgen op 

sociale huurwoningen 

Mee eens 

CDA Zaltbommel vindt het belangrijk dat eigen inwoners niet noodgedwongen hoeven te verhuizen 

naar een andere gemeente. Voor mensen die in onze gemeente willen blijven wonen moet ruimte 

zijn, ook in sociale huurwoningen. Wij maken graag gebruik van de ruimte die de landelijke 

wetgeving hiervoor biedt. 

 

De gemeente Zaltbommel mag meer locaties aanwijzen voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten 

Mee eens 

We werken toe naar het verbieden van huisvesting voor arbeidsmigranten in wijken en dorpen door 

verblijfbieders (=huisjesmelker). Dit zal in 2024 gerealiseerd zijn aangezien dit gemeentelijk beleid er 

al is. 

Hiervoor willen we huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op het terrein van de werkgever in het 

buitengebied of op maat op een bedrijventerrein, mogelijk maken. Hierbij is van belang dat er een 

aanvaardbaar woon- en leefgebied wordt gecreëerd. 

Nieuwe Initiatieven voor geconcentreerde locaties van huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 

worden gevestigd nabij de kern Zaltbommel. 
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Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) moeten 

voorrang krijgen op sociale huurwoningen 

Niet mee eens 

De gemeente Zaltbommel voldoet aan de landelijke norm voor huisvesting van statushouders. 

Statushouders krijgen daarbij voorrang op sociale huurwoningen. Het tekort aan sociale 

huurwoningen voor onze eigen inwoners biedt geen ruimte om deze voorrang uit te breiden. 

 

De gemeente mag schulden van inwoners tijdelijk overnemen om te 

voorkomen dat schulden hoger worden door boetes (incassokosten) 

Helemaal mee eens 

Het CDA wil uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met 

kinderen gaat. 

 

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook al stijgt 

hierdoor de lokale belasting 

Niet mee eens 

Niemand zou zich druk moeten maken om een dak boven zijn hoofd of over voldoende eten. 

Daarnaast brengt armoede eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te 

ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het 

tegengaan van armoede en eenzaamheid. We zorgen voor meer bekendheid en betere 

toegankelijkheid van deze mogelijkheden. 

We willen niet dat de ozb (onroerende zaakbelasting) wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren. 

Verhoging van de ozb zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de begroting sluitend te 

krijgen. 

 

Bij tekorten voor de jeugdzorg kan beter bezuinigd worden op andere 

gemeentelijke voorzieningen, dan de belastingen verhogen 

Niet mee eens 

De succesvolle aanpak van onze Buurtteams (volwassenen) en Buurtzorg Jong team (gezinnen) zetten 

we door. Deze professionals geven we de ruimte om te doen wat nodig is voor onze inwoners. We 

blijven de zorg en ondersteuning zelf inkopen en zo dichtbij mogelijk. 
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We willen niet dat de ozb (onroerende zaakbelasting) wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren. 

Verhoging van de ozb zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de begroting sluitend te 

krijgen. 

 

De gemeente moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners zich 

laten vaccineren tegen corona 

Mee eens 

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente inzet op het verbeteren en uitbreiden van de 

voorlichting naar alle inwoners omtrent vaccineren, met respect voor ieders standpunten, teneinde 

de vaccinatiegraad in onze gemeente te verhogen. 

 

De gemeente Zaltbommel moet meer bijdragen aan culturele 

activiteiten voor inwoners (zoals muziek- en theaterlessen) 

Helemaal mee eens 

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere 

culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Naast de 

door hen verzorgde lessen, repetities en bijeenkomsten dragen deze activiteiten ook bij het 

gemeenschapsgevoel en het verminderen van eenzaamheid. Daarom is het belangrijk dat er 

laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn en dat het aanbod 

financieel wordt ondersteund door de gemeente. 

 

De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op school 

Niet mee eens 

We stimuleren gezond gedrag (gezonde leefstijl) bij sportverenigingen en scholen, maar de 

gemeente betaalt niet zelf mee. 

 

De gemeente moet meer geld vrijmaken om de aanleg van MFA Brakel 

(nieuwbouwlocatie voor de scholen en voetbal in Brakel en Zuilichem) te 

versnellen. 

Helemaal mee eens 

Het CDA vindt dat er haast gemaakt moet worden om de bouw van een Multifunctionele 

accommodatie mogelijk te maken. Door ondersteuning te bieden aan de initiatiefnemers en door 

ruimtelijke opgaven zoals woningbouw en de bouw van het MFA te scheiden. Alleen op die manier 
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kan er gewerkt worden aan een oplossing voor de scholen in Brakel en de voetbalvereniging van 

Brakel en Zuilichem. 

CDA Zaltbommel wil daarvoor extra budget vrijmaken, zodat Brakel het MFA krijgt dat het verdient. 

 

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een 

tegenprestatie te leveren voor de samenleving 

Mee eens 

Mensen die in de bijstand zitten, helpen we met een lokale basisbaan. Dit is een parttimebaan die 

meer opbrengt dan de bijstandsuitkering en gericht moet zijn op het doorstromen naar een 

volwaardige baan. 

Het ontvangen van een uitkering is geen vanzelfsprekendheid. Het CDA verwacht dat inwoners die 

hiermee van doen hebben zich inzetten om aan het werk te komen, indien mogelijk, ook als dit niet 

past binnen de genoten opleidingsniveau of wens. Wij stimuleren inwoners en ondernemers om 

hiervoor nieuwe kansen te ontwikkelen. 

 

De gemeente mag strengere regels hanteren voor boerenbedrijven, dan 

de landelijke richtlijnen 

Helemaal niet mee eens 

De gemeente Zaltbommel is van oudsher een agrarisch gebied met veehouderij en land- en 

tuinbouw. Deze sector is van regionaal, nationaal en zelfs van internationale betekenis. Het CDA wil 

een vitale agrarische sector stimuleren door gezamenlijk een landbouwvisie te ontwikkelen met 

aandacht voor alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en 

natuurontwikkeling met kansen die de sector toekomstbestendig maakt. Het CDA wil de agrarische 

sector stimuleren met maatwerk gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de agrariër. 

 

Zonnepanelen mogen op landbouwgrond geplaatst worden 

Niet mee eens 

Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. We 

willen dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het dak. Landbouwgronden en 

natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze 

schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan o.a. het 

overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwek van wind en zon op dezelfde percelen 

en asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. 
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In de gemeente Zaltbommel mogen geen nieuwe grote windmolens 

komen 

Niet mee eens 

CDA Zaltbommel erkent de noodzaak van duurzame energie productie. Meer windmolens maken 

daar een onderdeel van uit om de doelstelling te halen. Wij vinden het belangrijk dat omwonenden 

hier vroeg bij worden betrokken en financieel profiteren. 

 

De gemeente moet zelf een lokaal energiebedrijf oprichten 

Niet mee eens 

Het CDA vindt het niet verstandig dat de gemeente zelf, met gemeenschapsgeld, risicovol gaat 

ondernemen. Alleen bij falen van de markt kan de gemeente hier een rol in spelen. 

Voor de opwek van duurzame energie zijn succesvolle voorbeelden van marktpartijen, 

bewonersinitiatieven en energiecoöperaties die invulling kunnen geven aan de gewenste doelstelling 

en ambitie van de gemeente. De gemeente schets daarbij wel duidelijk de kaders waar 

initiatiefnemers aan moeten voldoen. Lokaal eigendom en participatie zijn daarbij zwaarwegend. 

 

De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen bij het 

verduurzamen van hun woning, ook al gaan de belastingen daardoor 

omhoog 

Niet mee eens 

Wij kiezen voor een gemeente die duurzaamheidsinitiatieven faciliteert. Met een gemeentelijke 

stimuleringslening wordt het voor alle inwoners en verenigingen eenvoudig om energiekosten te 

verlagen en een bijdrage te leveren aan verduurzaming. Kleinschalige lokale energiecoöperaties 

vervullen een belangrijke plek in de verduurzamingsopgave. Het ontbreken van startkapitaal is een 

knelpunt. We helpen lokale energiecoöperaties in de startfase door garanties en of (voor)financiering 

te verstrekken. 

We willen niet dat de ozb (onroerende zaakbelasting) wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren. 

Verhoging van de ozb zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de begroting sluitend te 

krijgen. 
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Er moet meer cameratoezicht komen, ook als dit ten koste gaat van de 

privacy 

Mee eens 

Wij willen dat (mobiele) cameratoezicht een mogelijkheid is om in te zetten op plekken met 

langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de 

veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders. 

 

Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven 

Niet mee eens 

CDA Zaltbommel wil dat oud & nieuw voor iedereen een mooi feest is, dat veilig verloopt. Het is een 

lange traditie waarbij vuurwerk een belangrijk onderdeel is voor veel mensen. Wel vinden wij het 

belangrijk dat er streng wordt gehandhaafd op illegaal vuurwerk. 

 

In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van 

overlast door drugsgebruik 

Mee eens 

In Nederland zijn drugscriminelen zo machtig geworden dat ze de rechtsstaat ondermijnen. Het CDA 

doet daarom voorstellen om de regie weer terug te pakken. Zo wil het CDA meer middelen voor 

politie en justitie. Strenge anti-maffiawetgeving naar Italiaans voorbeeld. En een teruggeeffonds om 

afgepakt geld te investeren in kwetsbare wijken. 

 

Overal binnen het centrum van Zaltbommel moet betaald parkeren 

worden ingevoerd 

Niet mee eens 

Voor de kern van Zaltbommel is er recent een parkeerbeleid vastgesteld. Het CDA wil dat dit 

parkeerbeleid snel wordt geëvalueerd. Het CDA streeft naar een eenvoudiger parkeerbeleid zodanig 

dat winkels goed en makkelijk bereikbaar zijn, inwoners eenvoudig kunnen parkeren en het voor 

bezoekers makkelijk te begrijpen is. 
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Het centrum van Zaltbommel moet autoluw worden 

Niet mee eens 

CDA Zaltbommel vindt het belangrijk dat een bezoek aan de binnenstad veilig verloopt en in goede 

samenhang met het verkeer. Een goede bereikbaarheid van het centrum voor alle gebruikers van de 

binnenstad moet daarbij geborgd blijven. 

CDA Zaltbommel is geen voorstander van het autoluw maken van het hele centrum van Zaltbommel. 

Wij zien wel mogelijkheden hebben voor het autovrij maken van de markt in Zaltbommel. 

 

De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat 

dat ten koste van het autoverkeer 

Mee eens 

Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Wij kiezen voor 

een veilig en fijnmazig fietsnetwerk in de gemeente. Wij zetten in op de realisering van 

fietssnelwegen. In combinatie met de opkomst van de elektrische fiets (speed pedelecs) nodigen 

snelle routes uit vaker op de fiets te stappen en om langere afstanden af te leggen. Dit vermindert 

tegelijkertijd de druk op wegen en is goed voor het milieu. 

 

 


