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Inleiding
Het CDA Gorinchem heeft haar ambities in vier grote thema’s samengevat
voor de komende vier jaar. Deze thema’s behandelen we stuk voor stuk uitgebreid in het verkiezingsprogramma wat voor je ligt. Onze thema’s zijn:
• De verantwoordelijke samenleving
• Gezond en goed leven
• Voor een Gorinchem dat werkt
• Een overheid waar je op kan vertrouwen
Bij deze thema’s komt er ongetwijfeld van alles naar boven, zo ging dat bij
ons ook. Het CDA Gorinchem heeft met haar leden en betrokkenen uit de
stad hard gewerkt om tot dit verkiezingsprogramma te komen. Dit is voor
ons de inhoudelijke leidraad die ons de komende raadsperiode houvast
biedt. We zijn ontzettend trots op dit programma, maar realiseren ons tegelijkertijd dat we nooit volledig kunnen zijn en dat dit een momentopname is.
Daarom nodigen we u niet alleen uit om dit verkiezingsprogramma te lezen,
maar ook met ons in gesprek te gaan. Niet alleen als aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022, maar ook daarna. Politiek is
immers niet om te heersen, maar om te dienen.
We gaan je opzoeken, natuurlijk tijdens de campagne, maar ook daarna. We
gaan elkaar tegenkomen bij de verenigingen, op het werk, op het terras en
tijdens het boodschappen doen. In elke wijk zijn we als CDA Gorinchem aanwezig, want we staan midden in de samenleving. Spreek ons aan en
laten we met elkaar in gesprek blijven gaan. Voor het delen van goede ideeën, maar ook voor de verbinding. Er is immers meer wat ons bindt, dan wat
ons scheidt.
Wij horen bij elkaar.
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Plaats op
kieslijst

Naam			

______________________________________________________________________________

1		 Joost van der Geest
2		 Janneke van Oversteeg
3		 Christine Heijkoop		
4		 Paul Kuijten			
5		 Sabina de Lange			
6		 Els van As				
7		 Hans Bos				
8		 Dick Zwart				
9		 Annemarije den Hartog
10		

Jan van den Bergh		

11		 Jo van der Wal
12		 Jop Klaassen
13		 Gert Kraaijveld			
14		

Riky Dorland-Both		

15		 Dick van de Linde
16		 Jola Schenk		
17		 Kees Wirken		
18		

Corrie van Wingerden

19		 Nely Maris
20		
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De vier uitgangspunten van het CDA
Het CDA kent vier uitgangspunten: solidariteit, publieke gerechtigheid,
gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Deze uitgangspunten
horen zowel bij onze traditie, als bij onze toekomst. Naast onze visie en (concrete) punten in dit verkiezingsprogramma, geven deze uitgangspunten ons
richting en inspiratie in ons dagelijks politiek handelen. Deze vier uitgangspunten zijn zowel in Zij aan zij 1 als het verslag ‘Naar een herkenbaar CDA’
van Van Zwol ingekleurd naar vandaag de dag.
Solidariteit is zorg voor elkaar. Mensen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en zijn het gelukkigst als zij in gemeenschap met anderen leven
en worden gezien en gewaardeerd. Mensen die kwetsbaar zijn (geworden)
verdienen steun, van hun zorgzame medemensen en van een beschermende overheid.
Publieke gerechtigheid is het juiste doen, recht doen, omwille van de
menselijke waardigheid. De rechtsstaat is een onmisbare voorwaarde voor
de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid heeft de taak
om mens en schepping tot hun recht te laten komen, de vrede te bewaken
en het recht te onderhouden.
Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat mensen, organisaties, bedrijven en overheden een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben
voor de schepping en het algemeen welzijn, om zowel persoon als gemeenschap te laten floreren.
Rentmeesterschap is de vraag stellen: “Zijn wij goede voorouders?” Vanuit
een besef van verbondenheid tussen generaties zijn mensen geroepen tot
een duurzame zorg voor natuur en cultuur en het vernieuwend en creatief
doorgeven wat van waarde is.

1
Zij aan zij is het ‘toekomstperspectief voor Nederland in 2030’ van het Wetenschappelijke
Instituut voor het CDA.
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De verantwoordelijke
samenleving
Het CDA bestaat sinds 1980, ontstaan uit de partijen ARP, CHU en KVP.
Dat was geen gemakkelijke weg, want ‘de bloedgroepen’ verschilden
nogal. Maar er was meer dat ons bond. Uiteraard speelde voorzitter Piet
Steenkamp daarbij een belangrijke rol, maar ook de actiegroep ‘Wij horen
bij elkaar’, die actief was in alle drie de partijen. Die actiegroep was actief in
1975 en waren klaar met de cultuur van politiek en polarisatie, van ophitsing
en verdeeldheid in die tijd. Ze snakten naar saamhorigheid, naar constructieve daadkracht, normen en waarden en wat ons bindt.

Eigenlijk precies waar we nu weer behoefte aan hebben. In de samenleving
en in de politiek. Ook in Gorinchem. Verschillen worden te vaak benadrukt,
terwijl er veel meer is in dat wat ons bindt. Wie je bent, wat je doet, hoe je
eruit ziet, wie je liefhebt. Wij horen bij elkaar.
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Als het Gorcumse CDA geloven wij sterk in de kracht van samenleving. Juist in de coronaperiode hebben we in Gorinchem laten zien hoe sterk die kracht is, maar ook hoe kwetsbaar
die soms kan zijn. Dat betekent dat we daar aan moeten blijven werken. En hoe tegenstrijdig dat wellicht klinkt: de gemeente moet daar niet alleen aan werken, maar ook vanaf
blijven. Soms loopt de gemeente - niet altijd bewust - simpelweg in de weg.
We staan midden in de samenleving, elke dag weer. Als buurvrouw, voorzitter van de vereniging, mantelzorger of ondernemer. Of politicus: niet vanuit het stadhuis, maar als onderdeel van de sterke Gorcumse samenleving.
Sport en bewegen
Sport speelt een grote rol in de gemeente Gorinchem. Hoe kan het ook anders bij de Sportgemeente van het jaar 2019! Bewegen is ontzettend belangrijk, zo bleek ook weer door de
coronacrisis. In de openbare ruimte, maar zeker ook bij verenigingen. Zij zijn een belangrijke ruggengraat van onze samenleving. We willen daarom dat sporten betaalbaar blijft, dat
iedereen de sport kan doen die zij of hij wil. De tarieven voor binnen- en buitensportverenigingen verhogen we dus niet. We willen opnieuw kijken of we de OZB voor alle verenigingen kunnen schrappen of kunnen subsidiëren. Dit wordt betaald uit de marginale verhoging vanuit andere OZB.
Gorinchem Beweegt speelt een cruciale rol in sportend Gorinchem. Ze verbinden, organiseren de sportpunten in de wijken en stimuleren en ondersteunen de verenigingen en sportieve initiatieven. We willen vooral dat dit gemeentelijke team dit blijft doen. We maken het
voor verenigingen mogelijk om buurtsportcoaches in te zetten bij de opzet van langdurige
projecten. Denk hierbij aan projecten van enkele maanden, waarbij de inzet van de buurtsportcoach op termijn steeds meer naar de achtergrond gaat.
Vrijwilligers
Het is voor verenigingen en stichtingen steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Terwijl
de vrijwilligers in onze stad juist voor kleur op de wangen zorgen. Denk aan evenementen
als de Zomerfeesten, het Lingehavenconcert, Timmerdorp, Hippiefestival en het Jazzfestival. Zonder vrijwilligers bestaan deze evenementen niet! Datzelfde geldt voor verenigingen,
kerkgenootschappen, moskeeën, sportclubs, muziek- en carnavalsverenigingen, ondernemerskringen en serviceclubs.
Het onderdeel uitmaken van een vereniging en elkaar daar ontmoeten gebeurt elke dag
weer en zorgt voor verbinding met elkaar en de vereniging. Goed beleid is nodig om het
aantal vrijwilligers te verhogen en om die te behouden en te waarderen. Mede door de
coronacrisis is duidelijk geworden wat een gemis het is als er geen activiteiten zijn voor en
door vrijwilligers. Zeker voor de vrijwilligers zelf.
In Gorinchem zijn veel verenigingen en stichtingen actief. Veel vrijwilligers zetten zich in
voor hun vereniging. We zien veel overlap in activiteiten en belangen, waardoor initiatieven
vaak dubbel ingezet worden. Hoe mooi zou het zijn om verenigingen en stichtingen initiatieven samen op te laten pakken. Vrijwilligers krijgen hierdoor meer ruimte om te doen
waar ze energie van krijgen met meer effect! We willen dat de gemeente dit inzichtelijk
maakt en actief meedenkt en bemiddelt om dit te onderzoeken en te realiseren.
10
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Samenwerken levert meer op dan vanuit verschillende entiteiten hetzelfde nastreven. We
willen daarom een fusiebonus voor verenigingen en stichtingen die samengaan, die bijvoorbeeld minimaal de notariskosten dekt.
Wijkgericht en maatwerk
De gemeente Gorinchem onderscheidt een negental wijken: Binnenstad, Dalem, Gildenwijk, Haarwijk, Hoog Dalem, Laag Dalem, Lingewijk, Stalkaarsen en Wijdschild. Elke wijk
heeft een eigen identiteit, een eigen behoefte en een eigen aanpak nodig. De ingezette
aanpak van ‘Kijk op de wijk’, ingezet door een motie van de CDA-fractie over de Gildenwijk,
zetten we door en breiden we uit over alle wijken. Daarbij benoemen we wat de kwaliteiten
zijn van een wijk, maar duiken niet weg voor wat niet goed gaat en wat we kunnen verbeteren door actief in de wijk aanwezig te zijn.
Hierbij spelen bewoners, klankbordgroepen en ondernemers een cruciale rol, omdat we dat
als gemeente niet alleen kunnen.
Inclusiviteit en diversiteit
Voor het CDA Gorinchem geldt: je mag zijn wie je bent. Of wellicht beter: je moet zijn wie
je bent. Gorinchem is namelijk een diverse stad en dat heeft ons altijd sterker gemaakt. De
gemeente dient voor een veilige, tolerante stad te staan.
Een inclusief en veilig leefklimaat is voorwaardelijk om te kunnen zijn wie je bent. In Gorinchem willen we een cultuur te creëren waarbij iedereen gelijkwaardig mee mag doen,
een mening mag hebben en gezien wordt. Iedereen is gelijk. Waar we werken aan wijkverbetering, bouwen we bruggen tussen de wijken en sluiten we niemand buiten. Diversiteit
brengt nieuwe inzichten met zich mee en onderlinge verschillen worden gewaardeerd.
Het CDA Gorinchem wil een podium geven aan initiatieven die dit gedachtegoed omarmen
en uitdragen. Wanneer de sociale veiligheid voor burgers, ongeacht hun leeftijd, geslacht,
geaardheid of herkomst onder druk komt te staan, zetten we hulpbronnen in om dit te
herstellen. Mensen en middelen die helpen, luisteren en meedenken zodat niemand wordt
uitgesloten.
Ontmoetingsplekken
Om samen te leven, moet je elkaar kennen. Een stad waar je elkaar niet kent, waar je elkaar
niet groet, is een eenzame stad. Elkaar ontmoeten kan op school, werk, verenigingen, in
buurthuizen en natuurlijk ook op straat, in de speeltuin of bij het winkelcentrum.
De afgelopen jaren is er aanzienlijk gewerkt aan de uitbreiding van ontmoetingsplekken
maar soms liggen bijvoorbeeld de jeu-de-boulesbanen in de wijken er maar stil bij. Dat
vraagt om programmering, het gewoon doen en dan vooral vanuit de wijken zelf. Maar de
gemeente dient die programmering wel te stimuleren, bijvoorbeeld vanuit Bliek in Actie.
Bijvoorbeeld bij scholen en vanuit programma’s als SeniorenFit.

CDA GORINCHEM DE VERANTWOORDELIJKE SAMENLEVING
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Gezond en goed leven
De komende jaren wordt het steeds dringender om tot een gezonde leefomgeving en leefstijl te komen. De klimaat- en coronacrisis laten ons dat de
afgelopen maanden elke dag weer zien. Dat begint bij een klimaatneutraal
en CO2-neutraal Gorinchem in 2050. Waarbij de landelijk opgelegde normen niet leidend zijn, maar omdat we dat zelf willen. We willen leven met
schonere lucht, met een groenere leefomgeving en energie-onafhankelijk
zijn. De grootste gebruikers en vervuilers hebben wat ons betreft daarbij de
grootste verantwoordelijkheid om snel stappen te zetten. Maar tegelijkertijd
is dat de grootste uitdaging. Wie met een goed plan komt, kan rekenen op
onze steun en medewerking.

CDA GORINCHEM DE VERANTWOORDELIJKE SAMENLEVING
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Tijdens de huidige coronacrisis zien we dat er het nodige werk te verzetten is met betrekking tot de volksgezondheid. De fysieke én de mentale kant. De fysieke kant zit natuurlijk
op geen overgewicht, een rookvrij Gorinchem en met een omgeving die uitnodigt om te
bewegen. Maar ook waar je kan ontspannen en tot rust kan komen. Het mentale welzijn in
een wereld die drukker wordt en waar de druk hoger wordt, is cruciaal om als samenleving
en als individu in balans te blijven.
Dat vraagt om meer aandacht voor preventie, gedrag en leefstijl. Voor bijvoorbeeld de
groeiende groep ouderen, die langer zelfstandig woont en goede zorg en ondersteuning
verdient en waarvoor het leven de moeite waard blijft. Maar ook voor jongeren en jongvolwassenen; al jaren neemt de druk op hun mentale gezondheid toe. We hebben elkaar
nodig en we zijn verantwoordelijk voor elkaar.
Fit en vitaal
Niet iedereen sport bij een sportvereniging. Veel Gorcumers wandelen en fietsen in de
openbare ruimte. Deze kan nog wel wat beweegvriendelijker, met goede speeltuinen voor
jongeren en beweegroutes voor volwassenen. Ook bij de nieuwbouwlocaties willen we hier
de ruimte voor.
Je bent wat je eet. Dit moet al vroeg tussen de oren zitten. Daarom continueren we programma’s als Fitgaaf, Gezonde leefstijl voor kids en de samenwerking met scholen. Zo zijn
kinderen zich al jong bewust van het belang van gezond eten, drinken en voldoende bewegen. Samen met voldoende bewegen tijdens goede gymlessen zorgen we dat elk kind
gezond opgroeit. Zo gaan we met elkaar van Covid naar GoFit!
Mentale gezondheid
De Romeinse dichter Juvenalis had het al over “een gezonde geest in een gezond lichaam”.
Dat betekent niet alleen dat we voor de fysiek gezonde Gorcumer moeten zorgen, maar de
mentale kant wordt steeds belangrijker. Dit geldt voor jong en oud. Eenzaamheid en zingeving geldt voor alle leeftijden en dat is voor ons als samenleving een opdracht. De gemeente investeert daar nu al in, met SeniorenFit, huisbezoek bij 75-plussers en meer vrijwilligersmaatjes 2.
Aan de jonge inwoners van Gorinchem willen we ook meer bieden. Met name de doelgroep
tussen de 12 en 17 jaar oud valt tussen wal en schip. Ze zijn te jong om uit te gaan en te oud
voor de speeltuin. Juist in deze levensfase ontdekken en ontwikkelen kinderen hun autonomie. Naast school en sport is het van belang hen in hun vrije tijd vermaak verbinding
en aandacht te bieden. Dit heeft een preventieve werking en voorkomt verveling, hangen,
overlast en ander overschrijdend gedrag op straat en binnen de gezinssituatie. Ontspanning en elkaar ontmoeten versterkt de verbinding en komt de mentale weerbaarheid ten
goede. Uiteraard dient dit goed begeleid te worden en plaats te vinden in een veilige omgeving. CDA Gorinchem wil graag onderzoeken of er animo is voor initiatieven als “wij zijn fris”

2

Vrijwilligersmaatjes zijn vrijwilligers die zich als maatje inzetten voor jongeren en ouderen die in een sociaal
isolement zijn geraakt, of dreigen te raken.
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(een veilige feestavond voor deze doelgroep), of een variant hierop. Dit kan bijvoorbeeld in
gezamenlijkheid met verenigingen, buurthuizen en ouders worden opgepakt.
Cultuur inspireert
We hebben met Peeriscoop en ‘t Pand twee fantastische theaters in de stad die jaar in, jaar
uit aan theatermakers en inwoners uit de regio een mooie avond bezorgen. Daarnaast verzetten de cultuurcoaches mooi en inspirerend werk in onze stad. Juist die laagdrempelige
cultuurparticipatie gunnen we iedere Gorcumer en vooral ieder kind.
Daarom willen we vanuit de cultuurbegroting muziekles op elke basisschool mogelijk
maken. Ook willen we de culturele evenknie van de buurtsportpunten gaan starten, zoals
gratis inlooppunten voor culturele activiteiten.
De Nieuwe Doelen
De gemeenteraad is op de valreep van huidige raadsperiode gestart met de aanbesteding
van De Nieuwe Doelen 3. Daarmee doen we de ultieme poging om het groot podium op
deze locatie met energie en ideeën uit de stad nieuw leven in te blazen. Voor ons heeft het
belang van de amateurkunst en -theaterverenigingen de doorslag gegeven om hier de afgelopen periode steun aan te geven.
We hopen van harte dat de aanbesteding slaagt door dit proces goed uit te voeren. Zo niet,
dan zetten we wat ons betreft een streep door Haarstraat 64. Hoe pijnlijk ook, want De
Nieuwe Doelen is een icoon waar bijna iedere Gorcumer een herinnering aan heeft. Maar
we moeten door.
Het geld wat daardoor vrijvalt willen we deels inzetten voor onze cultuurambities, deels
voor andere ambities.
Bibliotheek
De bibliotheek is een belangrijke plek in de binnenstad en verdient een prominente plek.
Hierbij komt er wat ons betreft meer (financiële) ruimte binnen de subsidie voor de programmering en het zijn van een ‘third place’; een plek waar je kan ontspannen. Zeker voor
kinderen die dit thuis missen. Wat het CDA Gorinchem betreft hoeft de bibliotheek niet te
ondernemen als het gaat om horeca of vergaderlocatie, daarvoor hebben we genoeg andere faciliteiten in onze binnenstad.
Gorcums Museum en Hendrick Hamel Museum
We mogen ontzettend trots zijn op het Gorcums Museum en we geloven in de doorontwikkeling van dit museum. Door meer kinderen de Gorcumse cultuur te laten beleven in en
buiten het museum, waardoor we onze Gorcumse geschiedenis nog meer zien.
We stoppen met de subsidie aan het Hendrick Hamel Museum en voegen dat bedrag toe
aan de financiën voor het Gorcums Museum. De aantrekkingskracht die een aantal mensen
het Hendrick Hamel Museum toedichtten, is niet uitgekomen. Het is mooi als het verhaal
van Hendrick Hamel een plek krijgt in het Gorcums Museum.

3
Al is het op het moment van het opstellen van het verkiezingsprogramma onduidelijk hoe dit door de
besluitvorming van de gemeenteraad wordt aanbesteed.
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Energietransitie
Een van de kernwaarden van het CDA is het rentmeesterschap. We willen goede voorouders zijn, dus dat betekent dat we goed voor onze aarde moeten zorgen. Daar hoort een
energieneutraal Gorinchem bij. We willen energieonafhankelijk zijn, zo voorkomen we energiearmoede bij inwoners, maar ook voor bedrijven wordt dit een uitdaging. Dit betekent
dat we minder energie moeten gebruiken én duurzamer opwekken.
Om energiearmoede te voorkomen en zoveel mogelijk te besparen bij woningen, willen we
naar een wijkaanpak voor isoleren én hiervoor subsidies verstrekken. Hierbij beginnen we
met wijken waarbij er veel dezelfde woningen te staan die nog onvoldoende geïsoleerd zijn,
zoals bijvoorbeeld Wijdschild en Stalkaarsen.
Afgelopen periode is de Regionale Energiestrategie vastgesteld. Op verzoek van diverse bedrijven is Avelingen als zoekgebied voor windturbines benoemd. Voor het CDA Gorinchem
zijn de windmolens altijd een middel geweest, nooit een doel op zich.
We merken nu dat bij de bedrijven zelf te weinig draagvlak is. Daarom zetten we dit zoekgebied op pauze en geven we de bedrijven de tijd en ruimte om op een andere manier te
voldoen aan duurzamer energie op te wekken en energie te besparen. Daarbij wordt ook
gekeken naar andere bronnen. Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor de energietransitie, onze bedrijven zijn dan minstens net zo. Zeker de grootgebruikers.
Verder gaan we snel aan de slag met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot en structureel lagere lasten. Hierbij heeft het zwembad
onze bijzondere aandacht om versneld te verduurzamen.
Groener Gorinchem
Keer op keer blijkt groen ontzettend waardevol te zijn. Het zorgt voor verkoeling, ontspanning en is goed voor mens én dier. Ook hebben we de vergroeningsopgave vanuit klimaatadaptatie. We hebben zelf in 2021 de motie ingediend om bomen voor inwoners uit te
delen. Dit omdat de ruimte in de openbare ruimte best schaars is en wij vinden dat groen
niet alleen een opgave is van de gemeente.
We planten de komende 4 jaar 10.000 extra bomen en struiken. Bij bewoners, scholen,
sportverenigingen en in het openbaar groen. Uiteraard rekening houdend met biodiversiteit en extra aandacht voor de insecten, daarom maken we extra geld voor groenvoorziening en omvorming vrij. En bij herinrichtingen nemen we halfverharding/grastegels als
standaard op.
Grondstoffen en afval
Recent is besloten door de gemeenteraad dat Waardlanden Diftar kan invoeren. Dat betekent dat Gorcumers gaan betalen voor het aanbieden van restafval. Hiermee wordt afval
scheiden gestimuleerd met de financiële prikkel. De invoering hiervan moet goed gebeuren; de communicatie en uitleg dient duidelijk te zijn.
4

De RES Alblasserwaard is gezamenlijk door de gemeenten Molenlanden en Gorinchem opgesteld.
Lopende verkenningen naar haalbaarheid worden wel doorgezet, mede gelet op afspraken met
andere bestuurlijke partners.

5
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Ook moet er een goede nulmeting worden gedaan van naastplaatsingen. Nu hebben we
daar al last van, vaak door mensen die hun afval gewoon naast de container plaatsen, maar
ook omdat de container soms vol zit. We willen natuurlijk niet dat dit gaat toenemen. Daarom willen we daar de pakkans verhogen en boetes verhogen.
Ouderenzorg is dichtbij mensen
Het is belangrijk dat we goede zorg dichtbij organiseren. Onze inwoners blijven steeds
langer thuis wonen. Dit is een kwetsbare groep inwoners. In de Verpleeg-, Verzorging- en
Thuiszorginstellingen (VVT) is er sprake van tekorten in personeel en wachtlijsten. Er zal
een groter beroep gedaan worden op zelfredzaamheid en mantelzorg. Dit zal ondersteund
moeten worden. Innovaties in de zorg die aan dit doel bijdragen moeten worden gestimuleerd, hierin werken we samen met onder andere Rivas.
Mantelzorg
De gemeente Gorinchem heeft het Mantelzorgsteunpunt dat nauw samenwerkt met het
Wmo-loket en Sociaal Team. Hierbij staat advies en ondersteuning voor mantelzorgers
centraal. Er wordt veel gevraagd van mantelzorgers, maar zij vragen van zichzelf wellicht
het allermeest. Onvermoeibaar zorgen ze voor hun naasten en zoeken daarbij de grenzen
op van zichzelf. Of gaan er overheen. Zeker voor partners is het moeilijk om toe te geven dat
ze de zorg voor hun geliefden niet meer alleen aan kunnen. We willen de acute mantelzorgondersteuning verbeteren, maar vooral de gesprekken blijven faciliteren om niet te laat als
mantelzorger aan te geven dat het niet meer kan.
Thuiszorg en de Wmo
Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan nog meer vanuit het perspectief van de cliënt naar de zorgvraag gekeken worden. Hierbij gaat het niet over zorg, maar
ook over andere domeinen. Daarom vinden we dat het Sociaal Team dicht bij de mensen is,
zichtbaar en toegankelijk in de wijken.
Het CDA Gorinchem vindt het belangrijk dat de WMO consulenten (Indicatiestellers) deskundig zijn, maatwerk leveren, daarbij overstijgend denken en het netwerk van de cliënt erbij betrekken. Doel is dat de cliënten de juiste zorg en hulpmiddelen krijgen. Door de juiste
indicatie te stellen en maatwerk te leveren geloven wij dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Belangrijk aandachtspunt is dat medewerkers in de thuiszorg goed hun werk
kunnen doen en betaald krijgen voor het werk wat zij leveren. Met de werkgevers die niet
aan de cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) voldoen, gaat de gemeente
in gesprek. Als ze niet gaan voldoen aan de cao, sluiten ze uit voor een volgende aanbesteding.
Jeugdzorg
In Gorinchem komt ongeveer één op de elf jongeren tot en met 23 jaar in aanraking met
jeugdzorg. Dit is vergelijkbaar met landelijke cijfers en het lijkt alleen maar op te lopen. In
de praktijk blijkt dat er veel partijen betrokken zijn bij één gezin. We vinden het belangrijk
dat er één casemanager is per gezin. Dat leidt tot betere hulp en betere communicatie. Uiteraard met als doel om snel en passende zorg te verlenen.
CDA GORINCHEM GEZOND EN GOED LEVEN

17

Wij horen bij elkaar!

Een behandeling is overigens niet altijd de oplossing. In de jeugdzorg lijkt men te vergeten
dat niets doen ook een optie is en dat ingrijpen niet alleen nodig is, maar ook schadelijk
kan zijn. Het liefst willen we echter als CDA Gorinchem niet tot zorg moeten overgaan en
willen we investeren in preventie. Zowel richting kinderen als (toekomstige) ouders, bijvoorbeeld met de lokale coalitie Kansrijke Start.
Het CDA Gorinchem wil dat de zorg voor kinderen goed geregeld is die dat nodig hebben
en niet de dupe mogen zijn van financiële beperkingen. De afgelopen jaren zijn er stappen
gezet om meer financiële controle op de uitgaven te krijgen. En we zijn bezorgd over dat
‘klein leed’ de echte problemen verdringt.
Daarom willen we inzicht in de vormen van jeugdhulp per wijk. De constatering elders in
het land is dat mondige ouders hulp ‘eisen’ voor kleine problemen, die geen problemen
zijn, maar afwijken van ‘de norm’.
Langdurige (GGZ) zorg
Adequater optreden bij mensen met een (psychiatrische) beperking en eerder handelen
door de zorgverlener kan achteraf veel ellende voorkomen. Daarom wil het CDA Gorinchem
dat er voldoende crisisplekken zijn in de regio en/of Gorinchem. Tot slot; Gorinchem heeft
veel GGZ-instellingen. De gemeente heeft samen met Rivas hier een voortrekkersrol in om
dit goed te (blijven) coördineren.
Veilig thuis
We willen dat iedere Gorcumer een dak boven haar of zijn hoofd heeft, maar het moet ook
een veilig thuis zijn. Ieder kind, volwassene en oudere moet zich thuis veilig en geborgen
voelen. Dit is helaas niet altijd het geval voor iedereen. Regelmatig staan er in de (landelijke) kranten artikelen van huiselijk en seksueel geweld en verwaarlozing. We willen dat
de gemeente de samenwerking met het Meldpunt Veilig Thuis en de hulpdiensten intensiveert en aan bewustwording van veiligheid thuis bij scholen en verenigingen werkt. Bij
twijfel, willen we dat er gemeld wordt. Het Sociaal Team speelt hierin samen met de hulpdiensten een belangrijke rol.
Acute zorg dichtbij
Het Beatrixziekenhuis behoort tot de beste ziekenhuizen van Nederland. Het is van groot
belang dat het ziekenhuis behouden blijft voor Gorinchem en de regio. Daarbij is de toegang tot spoedzorg voor zowel de inwoners, als voor het ziekenhuis van belang. Het CDA
Gorinchem wil dat de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis open blijft. Dit is van
vitaal belang om medische specialistisch zorg te behouden voor onze regio en inwoners
niet onnodig ver moeten reizen voor een medische behandeling.
Schulddienstverlening
Schulden, dat kan iedereen overkomen. Avres biedt daarom namens de gemeente hulp bij
financiële problemen. Hoe eerder aan de bel getrokken wordt, hoe overzichtelijker en hoe
beter de schuldsanering kan verlopen. Vroegsignalering is dus belangrijk. We willen daarom taboes wegnemen en financiële problemen bespreekbaar maken. Ook ketenpartners
hebben hierbij een rol. Doordat Poort 6, Oasen, energieleveranciers en zorgverzekeraars
een signaal afgeven bij betalingsachterstanden, kunnen we sneller dienstverlening aanbieden. Die samenwerking willen we de aankomende periode nog verder vormgeven.
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Voor een Gorinchem
dat werkt
Het werken aan Gorinchem is nooit af en er wordt door iedereen in en voor
de stad hard gewerkt. We hebben innovatieve ondernemers op bedrijventerreinen en retailers en horecaondernemers in de wijkwinkelcentra en binnenstad die sfeer geven op straat.
De afgelopen twee jaar was geen makkelijke tijd, daarom verdient het om
te blijven investeren. In een nog beter economisch klimaat, waarbij het niet
alleen maar gaat over economische welvaart, maar over brede welvaart.
Daarbij hoort zeker het investeren in mensen. Sommige sectoren gaan
automatiseren, andere sectoren hebben juist meer mensen nodig. Het blijft
noodzaak om mensen te blijven scholen, om te scholen of juist onze jeugd
op te leiden. Het is een cliché dat mensen het belangrijkste kapitaal zijn van
een bedrijf, maar clichés zijn niet voor niets vaak waar. Die verantwoordelijkheid dragen we samen als samenleving.
Op het gebied van mobiliteit hebben we de afgelopen jaren de plannen in
de steigers gezet met de mobiliteitsvisie en het maatregelenpakket. Niet
voor niks was dit een belangrijk onderwerp in GO2032. De tijd voor uitvoeren
komt er nu aan. Zonder nieuwe verbindingen, zonder omslag in mobiliteit
loopt onze stad vast. We moeten in ontwikkeling blijven, zodat we kunnen
blijven bewegen binnen en buiten de gemeentegrenzen..
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Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt
We moeten gaan naar een arbeidsmarkt waar het uitgangspunt is: ‘iedereen is nodig’. Juist
in de krapste arbeidsmarktregio Gorinchem met de nodige vacatures en een mismatch
tussen vraag en aanbod zullen we samen met werkgevers en werknemers hier blijvend de
schouders onder zetten. We begeleiden werkgevers hierbij, onder andere via WIJIJ (samenwerking van belangrijke spelers op de arbeidsmarkt in de regio Gorinchem).
Avres heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet. Deze stappen zetten we door en we
willen dat ze nog zichtbaarder zijn in de samenleving, dit door een ondernemende inzet van
Avres zelf of in coöperatie met ondernemers.
In beweging door tegenprestatie
Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet en haar of zijn steen bijdraagt in onze
samenleving. Daarom gaan we werk maken van de tegenprestatie voor inwoners met een
bijstandsuitkering. Het doen van een tegenprestatie draagt namelijk bij aan de persoonlijke
ontwikkeling en levert tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage op. Hierbij is het belangrijk dat dat de inwoner zelf de tegenprestatie kiest die bij haar/hem past. Dit kan zijn het
werken aan gezondheid of persoonlijke problemen, maar ook taaltraining, vrijwilligerswerk
of mantelzorg. Uiteraard bieden we ondersteuning en motiveren we deze inwoners het
maximale uit henzelf te halen. We zijn ervan overtuigd dat de tegenprestatie bijdraagt aan
het welzijn van inwoners, waarbij de stap naar de arbeidsmarkt weer dichterbij komt.
mbo-stad van Nederland!
Er zijn ontzettend veel scholen in Gorinchem waarmee we een forse regiofunctie vervullen.
Van het Gymnasium tot vmbo; we hebben het in Gorinchem. Wij zijn ontzettend trots op
het vmbo én mbo, wat in onze stad kwantitatief en kwalitatief in orde is. Met de Regionale
Beroepen en Innovatiecampus (RBIC) bouwen we het mbo uit, om precies dat te doen waar
we in deze regio behoefte hebben: goede vakkrachten, voor nu en de toekomst. Daarom
blijven we samenwerken met de scholen en bedrijfsleven om het mbo verder te versterken
en investeren we niet in initiatieven voor een hbo de komende jaren.
Leven lang ontwikkelen
De afgelopen raadsperiode is de coöperatie i_lab gelanceerd. I_lab gaat de komende jaren
een belangrijke rol spelen in de verbinding van onderwijs, ondernemers en overheid. Dit
wordt de plek waar de medewerker van de toekomst in aanraking komt met de nieuwste
technieken, maar ook de huidige medewerker kan zich er bij- of omscholen.
Een diploma is namelijk al lang niet meer het eindstation. De voortdurende ontwikkelingen
vragen immers om een leven lang ontwikkelen. En samen kunnen we dat slimmer.
Ondernemersfonds en bedrijventerreinen
Samen met de ondernemers- en winkeliersverenigingen willen we onderzoeken of een
ondernemersfonds 6 in Gorinchem realiseerbaar is. Daarvoor gaan we behoeftepeiling doen
onder ondernemers. Ondernemers krijgen zelf beschikking over het ondernemersfonds.
Om de middelen in te zetten voor zaken als camerabewaking, een groener en schoner
bedrijventerrein of feestverlichting. Winkelcentra en bedrijventerreinen kunnen ‘trekkingsrechten’ krijgen om zelf te investeren in hun gebied, een deel kan voor collectieve investeringen worden ingezet om het ondernemersklimaat in Gorinchem verder te verbeteren.
CDA GORINCHEM VOOR EEN GORINCHEM DAT WERKT
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Voor de binnenstad geldt komend jaar de evaluatie en een besluit voor de Bedrijfsinvesteringszone. Wellicht kan het ondernemersfonds als alternatief gelden.
We willen de samenwerking op bedrijventerreinen verbeteren, bij voorkeur via het ondernemersfonds. Mocht dat niet lukken dan willen we samen met ondernemersvereniging IKG
een Bedrijfsinvesteringszone per bedrijventerrein onderzoeken. Dan kunnen we per bedrijventerrein een toekomstperspectief vormgeven. Dat kan niet zonder de ondernemers en
vastgoedeigenaren op die terreinen.
Recreatie, toerisme en promotie
De allermooiste vesting van Nederland! We wisten het zelf al, maar nu moet de rest van
Nederland het ook weten. Dat geeft kansen die we moeten benutten. We investeren daarom om toeristen van de cruiseschepen Gorinchem en de regio te laten zien én daar te laten
besteden. We verfraaien de openbare ruimte en maken die toeristtoegankelijk, zo is de historische vesting uitstekend beleefbaar! Onze allermooiste vesting moet gepromoot blijven
worden, dat doet Mooi Gorinchem goed, maar kan beter. Een van de elementen die daarbij
hoort is het stoppen van de toekomstige bezuiniging die nu in de gemeentelijke begroting
staat. Stichting Citymarketing Gorinchem dient de middelen te hebben die ze verdienen en
waarmee ze Gorinchem landelijk kunnen promoten. Daarnaast dient er minder bemoeienis
te zijn vanuit het stadhuis met de dagelijkse gang van zaken.
Vitale binnenstad
De komende twee jaar loopt het traject van het Kernwinkelgebied. Dit is door een goed
participatieproces tussen vastgoedeigenaren en gemeente tot stand gekomen, waarbij de
winkelstraten zijn benoemd en gebieden die mogen verkleuren. Hiervoor heeft de gemeenteraad in december 2021 subsidies en ondersteuning beschikbaar gesteld. Mochten de subsidies onvoldoende zijn, verhogen we die. Ook willen we de aanlooproutes verbeteren. Deze
mogen groener, meer informatie over onze historische vesting bevatten en vooral schoon
zijn.
Wijkwinkelcentra en meubelboulevard
Gorinchem heeft een aantal goede en mooie wijkwinkelcentra en een goed functionerende Woonboulevard Spijksepoort. Wijkwinkelcentra zijn dagelijks ontmoetingsplekken voor
bewoners uit de wijk zelf, waar natuurlijk gewoon de dagelijkse boodschappen worden
gedaan maar hebben ook een regiofunctie. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de woonboulevard. We willen bij deze plekken verscheidenheid waar mogelijk versterken, daarom willen
we de mogelijkheid voor daghoreca hier verruimen.
Uitvoering Mobiliteitsvisie
Na jaren van groei, met nieuwbouw en ontwikkelingen in het oosten van de stad, heeft in
2020 de Gorcumse gemeenteraad de mobiliteitsvisie 2040 de uitwerking van de maatregelen en de uitvoeringsagenda 2020-2023 vastgesteld. Hierbij is er niet primair gekozen voor
groei, maar een kwaliteitssprong van de stad. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding.

6

Een ondernemersfonds is van, voor en door ondernemers. Alle ondernemers in een gekozen gebied dragen daar
verplicht financieel aan bij. Dit kan via een opslag in de ozb voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen.
Maar er zijn ook andere varianten mogelijk.
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De komende periode moet een periode zijn van uitvoering! Daar moet voldoende financiële
ruimte voor blijven. Deze en vorige periode is dat gedaan door te sparen in de reservering
voor infrastructuur, mede door ‘winsten’ uit de grondexploitaties. Het blijft noodzaak om in
de investeringsruimte van de gemeente ruimte vrij te maken voor infrastructuur.
Het CDA Gorinchem zet in op maatregelen die ervoor zorgen dat Gorcumers nog vaker de
fiets pakken, de bedrijventerreinen en winkelcentra goed bereikbaar zijn en de binnenstad
een prettige vesting is voor bewoners, bezoekers en winkeliers. De aanpak van fietsknelpunten heeft prioriteit wat ons betreft voor de volgende uitvoeringsagenda mobiliteit, maar
we streven er naar dit eerder op te pakken.
We willen het budget voor herinrichtingen verhogen. Nu vindt het vaak als meekoppelkans plaats bij werkzaamheden aan het riool of een andere ingreep. Maar steeds meer is er
behoefte aan het opnieuw inrichten van een straat, omdat de oude inrichting niet meer voldoet aan het gebruik. Daardoor komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gedrang.
A15 en A27
Beide snelwegen gaan de komende jaren op de schop. Eindelijk! Ontzettend belangrijk
voor de bereikbaarheid van Gorinchem in de toekomst. Maar dit gaat voor flink wat overlast zorgen. We gaan afspraken maken met meer werkgevers om thuis te werken waar dat
kan, andere vormen van vervoer te kiezen zoals de fiets of het openbaar vervoer of andere
gespreide werktijden. De nieuwe norm wordt wat ons betreft 50-50 thuiswerken waar de
werkzaamheden dat toelaten en op kantoor voor de banen waar dat niet anders kan. We
investeren niet meer in infrastructuur, als dit opgelost kan worden met mobiliteitsmanagement.
F15 en F27
Naast de autowegen, gaan we samen met de omliggende gemeenten de lobby starten
voor de F15 en F27; de snelfietsroutes parallel aan de snelwegen. De F15 kan samen met de
verbreding van de A15 worden verbeterd en zo een volwaardig duurzaam en gezond alternatief vormen voor de A15.
Samen met onder andere Altena, Molenlanden en Vijfheerenlanden zetten we dit ook in
gang voor de A27.
Vervoer over water
Gorinchem kent veel water en kenmerkt onze stad als echte waterstad. Voor infrastructuur
is dat soms lastig, want water is een hindernis. Behalve over de Merwede. Met de elektrificering van een deel van de ponten van Riveer is de toekomst duurzaam. Duurzaam vanwege minder uitstoot én vanwege het feit dat het exploitatietekort minder wordt. We blijven
zoeken naar samenwerkingen binnen de Vestingdriehoek, de Waterbus van de Drechsteden, en de toeristische sector (riviercruisevaart).
Merwedelingelijn
De Merwedelingelijn (MLL) is onze belangrijkste openbaar vervoerslijn. Met name richting
Dordrecht nemen veel Gorcumers de trein. Maar de MLL heeft meer potentie: als OV-lijn,
maar zeker ook voor ontwikkeling langs de lijn. Voor woningen en werklocaties. In Gorinchem, in de Drechtsteden en richting Geldermalsen.
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Op station Gorinchem willen we samen met Prorail het fietsparkeren verbeteren.
De wens voor Gorinchem-Noord is afgelopen periode weer actueel geworden en ontzettend belangrijk voor de bereikbaarheid van vooral het schoollocaties, Papland en het toekomstig bedrijventerrein Groote Haar.
Parkeren: auto en fiets
In 2021 heeft de gemeenteraad het parkeerbeleid vastgesteld. Het openbaar vervoer
binnen en van/naar Gorinchem is niet goed genoeg om zonder auto’s te verplaatsen. Heel
veel Gorcumers hebben een auto nodig voor hun werk. Een lagere parkeernorm op papier,
lost het probleem op straat niet op.
Wel kan het autogebruik veel minder, omdat niet ieder gezin nog 2 auto’s echt nodig heeft.
Dit omdat er meer thuis gewerkt wordt of omdat de (elektrische) (bak)fiets een uitstekend
alternatief is. We zetten in op meer en veilige fietspaden en meer deelauto’s in de hele stad.
Hier spelen projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren een belangrijke rol bij om dit te
realiseren bij het (ver)bouwen van woningen. Naast de parkeernorm voor auto’s, willen we
bij nieuwe projecten daarom een deelmobiliteit en een fietsparkeernorm opnemen. Iedere
Nederlander bezit gemiddeld 1,3 fiets, dus daar moet ruimte voor zijn!
Parkeergarage Kweeklust wordt uitgebreid, daarnaast kijken we, samen met vastgoedeigenaren, aan de randen van de binnenstad, om de ruimte optimaal te gebruiken. Samen met
Hartje Gorcum trekken we op om een bewaakte fietsenstalling te realiseren in de binnenstad. Bezoekers aan de binnenstad hebben er behoefte aan om hun elektrische fiets te
stallen. Dit wordt qua kosten gekoppeld aan de parkeerbegroting voor auto’s.
Deelmobiliteit
In elke wijk dienen deelauto’s te komen op centrale plekken. Dit heeft het voordeel dat het
particuliere autobezit minder nodig is, maar ook dat mensen die zelf geen auto kunnen
betalen, er gebruik van kunnen maken. We willen een pilot met een coöperatie starten
met inwoners hiervoor. Daarnaast willen we onderzoeken of er behoefte is aan (elektrische)
deelbakfietsen, zo kunnen mensen deze uitproberen voor bijvoorbeeld hun boodschappen
of e-scooters.
Bouwverkeer
In en rond de bestaande stad die Gorinchem is, gebeurt veel. Denk aan bouwprojecten in
de Lingewijk, Gorinchem-Noord, de Haarwijk en aan de oostkant. Maar ook door onderhoud
aan riolen, herinrichting van straten en de aanleg van glasvezel. Dit bouwverkeer kruist
het reguliere verkeer en het schoolgaand verkeer. Daarom pleiten we voor een bereikbaarheidscoördinator. Een functie binnen de gemeente die de verschillende (bouw)projecten
coördineert en op elkaar afstemt, met oog op onder andere de wegafsluitingen en bouwverkeer. Daarbij willen we dat schoolroutes zoveel mogelijk worden vermeden, in ieder
geval tijdens de spits. Ook moet de inzet van verkeersregelaars als verplichting kunnen
worden opgenomen bij bouwprojecten van zowel de gemeente zelf als voor private partijen. Vanzelfsprekend moet altijd de bereikbaarheid van hulpdiensten gegarandeerd te zijn.
De bereikbaarheidscoördinator wordt (deels) betaald uit bouwleges.
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Een overheid waar je op
kan vertrouwen
Ongekend onrecht. Dat was de titel van het rapport van de Parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Het is ongelofelijk hoe
burgers zijn achtervolgd met een keiharde fraude aanpak van de landelijke
overheid en vermorzeld zijn door het bureaucratische systeem. Waarbij de
slachtoffers nog steeds niet zijn gecompenseerd, met de kanttekening dat dit
schandaal nooit financieel te compenseren is.
Gevoed vanuit wantrouwen richting bewoners. De lokale overheid speelt
een belangrijke rol om dit vertrouwen te herwinnen, altijd ten dienste van de
burgers en ze gelijkwaardig te behandelen. Maar ook een schild zijn voor de
zwakkeren in onze samenleving.
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Dat vraagt wat van ons als politici. Als CDA Gorinchem hebben we vertrouwen in onze inwoners en ondernemers. Van daaruit maken we wet- en regelgeving, zonder naïef te zijn.
Juist daarom willen we dat elke Gorcumer onze lokale overheid vertrouwt en erop kan
bouwen. Dat gaat over een betrouwbare partner zijn in de samenwerking, maar om kunnen
vertrouwen op het zorgen voor een veilige stad en het hebben van een dak boven je hoofd.
Een wethouder of ambtenaar werkt ten slotte ten dienste van de inwoner.
Veiligheid
De afgelopen jaren is behoorlijk geïnvesteerd in de veiligheid van Gorinchem. Er is een integraal veiligheidsbeleid gekomen, meer aandacht voor ondermijning van de samenleving,
cameratoezicht op Buiten de Waterpoort en meer boa’s in de wijken.
Dit zijn wat ons betreft goede stappen, maar we zijn er nog niet. We willen cameratoezicht
uitbreiden, daar is behoefte aan bij de inwoners om het veiligheidsgevoel te vergroten en
zijn alert op het verplaatsen van onveiligheid.
Ook voor ondermijning moeten we onze ogen niet sluiten. In Nederland zijn we daarin nog
te naïef. De moorden op onder andere Derk Wiersum en Peter R. de Vries laten zien dat
de onderwereld weinig middelen schuwt en in de bovenwereld steeds meer zichtbaar en
merkbaar is. Ondermijning is niet alleen van de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie, maar van de hele samenleving. Dat begint met verdere bewustwording van het gemeentebestuur, raad en college, ambtelijk apparaat, maar ook ondernemers, verenigingen
en andere sleutelfiguren. Als CDA Gorinchem hebben we de afgelopen jaren gepleit voor
wijkboa’s, dit omdat de (te weinige) wijkagenten het werk niet alleen aankunnen in de wijk.
We vinden het belangrijk dat zij zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn in de wijken. Deze
wijkboa’s doen het goed en deze inzet past binnen de door ons gewenste wijkaanpak en
nauwe contact met de inwoners en ondernemers.
Investeren in betrokkenheid
Een veilig Gorinchem betekent investeren aan de voorkant. Investeren in preventie zorgt
ervoor dat jongeren zich op een waardevolle manier kunnen ontwikkelen binnen het sociale
leven, onderwijs en werk. Het gebeurt nog te vaak dat jongeren uitvallen en vervallen in een
negatieve spiraal, zoals criminaliteit. Dit is schadelijk voor henzelf maar ook onveilig voor
hun omgeving.
Juist tijdens de pandemie willen we hier extra aandacht voor vragen en jongeren en ouders
goed voorlichten en betrokken maken over wat er speelt in de verschillende belevingswerelden. We zijn daarom blij met de terugkeer van The Mall voor het jeugd- en jongerenwerk.
Zij zijn een belangrijke schakel. Dit alles is gericht op het versterken van verbinding en
contact en het laten toenemen van de veiligheid binnen en op straat. Een mooi duurzaam
Rotterdams wijkinitiatief ‘onwijze moeders’ zou volgens CDA Gorinchem zeer passend
kunnen zijn binnen onze stad. Hierbij komen moeders bij elkaar om na te denken over hoe
zij hun kinderen een betere toekomst kunnen bieden. Zij worden onder andere voorgelicht
door wijkcoaches en politie over de gevaren van de straatcultuur en sociale media. Door bewustwording te creëren is het effect dat overlast daalt omdat moeders beter op de hoogte
zijn van de lokale context waarin hun kinderen zich bevinden. Zij raken meer betrokken bij
hun doen en laten en spelen hier preventief op in. Daarnaast groeit door het contact en de
laagdrempeligheid het vertrouwen tussen burger, politie en gemeente.
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Participatie
Participatie is er in meerdere verschijningsvormen. Het CDA Gorinchem gelooft niet in een
overheid die vanuit het stadhuis het beleid verzint en geen ruimte geeft voor burgerinitiatieven. De norm is de samenwerkende overheid, daar hebben we gelukkig tal van goede
voorbeelden van gezien afgelopen jaren. Zo is GorkumNext en het i_lab van de grond gekomen, maar ook het integraal sociaal beleid vormgegeven. Samen beleid maken, maar nog
belangrijker is het echt samen doen.
We vinden dat er verbeteringen moeten komen rond het mogelijk maken van burgerinitiatieven. Nu is er vaak geen ruimte in de gemeentelijke begroting of ambtelijke begeleiding.
Die flexibiliteit moeten we inbouwen.
In de Omgevingswet is participatie van initiatiefnemers een aanvraagvereiste. CDA Gorinchem is van mening dat onze gemeente moet insteken op praktisch toepasbare regelgeving met zo min mogelijk bureaucratie. Hierbij is belangrijk dat er echt naar de nabije
omgeving wordt geluisterd, er maatwerk wordt geleverd en de gemeente afhankelijk van
het project een actieve of alleen toetsende rol inneemt. Samen een mooi en goed plan
ontwikkelen mag best meer tijd kosten, niet alleen voor het project zelf, maar ook voor de
omgeving. Dit om te voorkomen dat men zich niet gehoord of gewaardeerd voelt op basis
van de reactie op een voorstel.
De woning die bij de situatie past
Ouderen wonen langer thuis. Vaak doen ze dat in het huis waar zij met hun gezin hebben
gewoond. Die ruimte hebben ze vaak niet meer nodig, maar er zijn te weinig aantrekkelijke
woningen voor hen om door te stromen, zodat de woningen weer vrij komen voor gezinnen. De nieuwe woning moet bovendien betaalbaar zijn en er niet (teveel) op achteruitgaan. Ouderen zonder (flink) pensioen moeten de stap ook kunnen maken en waar nodig
kunnen we daarbij helpen. Hier wil het CDA Gorinchem verandering in brengen. Wij jagen
hiervoor concepten aan als het Knarrenhof 7, maar ook willen we bij nieuwbouwprojecten
meer aandacht voor levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen. Daarnaast willen we meer de combinatie van wonen en zorg zien, zowel in de huur- als koopsector.
We vinden het daarbij belangrijk dat ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, dus voldoende woningen in elke wijk. Die sociale cohesie is van groot belang.
Woningen voor starters, niet voor beleggers
De woningnood is een landelijk probleem. Ook in Gorinchem merken we dat. Met onze
regiofunctie vanwege de voorzieningen, onderwijs, zorg, werkgelegenheid en bereikbaarheid zijn wij een aantrekkelijke stad om in te wonen. CDA Gorinchem wil dit behouden en
versterken. Dat zit wat ons betreft niet alleen in bouwen, maar ook in beleid. Bouwen voor
beleggers levert immers niets op. We beseffen dat we hier als lokale overheid beperkt
invloed hebben, maar we willen doen wat we kunnen. Bijvoorbeeld met een zelfbewoningsplicht en het opleggen van opkoopbescherming.

7
Een Knarrenhof is een concept van een landelijke stichting die leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor
zelfredzame senioren wil bouwen. Gebaseerd op het idee van de hofjes van vroeger. Het is bedoeld voor mensen
die het leuk vinden om elkaar af en toe te helpen.
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Als CDA Gorinchem maken we ons zorgen over onze starters. In de huidige woningmarkt
is het steeds moeilijker om je eerste huis te vinden. Om in aanmerking te komen voor een
goede sociale huurwoning volgt er eerst een wachtlijst. In de vrije huur zijn de huren vaak
heel hoog en een goedkope koopwoning (tot € 250.000) is vrijwel niet meer te vinden op
Funda. CDA Gorinchem vindt dat de gemeente hier een grotere rol moet spelen. De starterslening8 is er één van. Maar ook andere manieren waarmee meer starterswoningen op
de markt komen, willen we actief aanjagen. Denk bijvoorbeeld aan een erfpachtconstructie,
zodat je als starter de grond niet hoeft te kopen. Of afspraken met ontwikkelaars over de
hoeveelheid starterswoningen in een nieuwbouwproject en kijken naar de mogelijkheid
van het bouwen van een ‘Jongerenhof’, vergeleken met het Knarrenhof, maar dan voor jongeren.
‘Gebouw C’ is de vleugel die naast het Stadhuis staat met commerciële kantoorruimte.
Deze kantoren staan grotendeels leeg. Wat ons betreft wordt dit gebouw (deels) getransformeerd naar woningen voor jongeren met campuscontracten. Zo kunnen jongeren die
in onze stad of elders studeren op kamers wonen. Vlakbij het station en de binnenstad, de
ideale plek voor wat jongerenhuisvesting.
Dak- en thuislozen
De overheid moet er voor iedereen zijn en een schild voor de zwakkeren zijn. Dat geldt zeker ook voor de mensen zonder thuis, zonder een dak boven hun hoofd. Volgens een schatting van het CBS kennen we zo’n 32.000 daklozen (18 t/m 65 jaar) in Nederland. Dat is bijna
net zoveel als er Gorcumers zijn.
Ook in Gorinchem kennen we mensen die om door verschillende redenen dakloos zijn geraakt. Vaak is dit niet het enige probleem waar ze mee te maken hebben en waar ze zonder
begeleiding of hulp moeilijk uitkomen en tonen vaak zorgmijdend gedrag.
Het CDA Gorinchem ziet voor onze stad het belang van een goede maatschappelijke opvang gericht op veiligheid, bescherming en het werken aan herstel. Het CDA Gorinchem
streeft daarbij naar toekomstgericht beleid waarbij zoveel mogelijk een eventuele dreigende uithuiszetting moet worden voorkomen en waarbij indien noodzakelijk direct een traject schuldhulpverlening gestart moet worden. Hierbij willen we niet alleen verwijzen naar
centrumgemeente Dordrecht, maar ook goede en snelle zorg dichtbij.
Daarom willen we een Gorcums meldpunt, in samenwerking met het Team Toeleiding en
Bemoeizorg (TT&B), waar alle relevante partners bij betrokken zijn. Zo kan er snel actie worden ondernomen. Ook willen we aan de slag met het project ‘Housing first’.
Statushouders en vluchtelingenopvang
In december 2021 heeft de gemeente Gorinchem een aanwijzing ontvangen van de regering om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in het Belastingkantoor. We nemen altijd onze
verantwoordelijkheid, zeker voor de mensen die het hard nodig hebben. Mensen die huis en
haard hebben moeten achterlaten, horen daar vanzelfsprekend bij. We willen dat doen op
een manier die past bij de schaal van Gorinchem, waardoor we de zorg en aandacht kunnen
geven om mensen echt te helpen. Denk aan bijvoorbeeld taalonderwijs. We hebben meermaals gepleit om werk te maken van kleinschalige opvang elders in de gemeente.
8

Starters kunnen een starterslening aanvragen voor een eerste eigen woning. Dit betreft het verschil tussen de
prijs van het huis (maximaal € 260.000) en wat bij de bank geleend kan worden. De starterslening moet
minimaal €2.500 zijn en mag maximaal € 25.000) zijn.
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De locatie van het voormalig belastingkantoor was voor het CDA Gorinchem niet het gewenste scenario en juiste omvang. Daarom hebben we de motie ingediend om als gemeente het voormalig belastingkantoor te kopen om het een andere bestemming te geven. Dit
gaan we samen met de omwonenden vormgeven. Deze is door de gemeenteraad aangenomen. Als gemeenten blijven we elk jaar onze doelstelling halen voor het huisvesten van
statushouders in samenwerking met Poort6.
Belastingen en heffingen
De onroerendezaakbelasting wordt wat ons betreft de komende jaren weer alleen geïndexeerd en niet verhoogd. Ook willen we dat de heffingen kostendekkend blijven. Over de
tarieven voor de begraafplaatsen voeren we nog het gesprek in de gemeenteraad. Dit tarief
moet vooral betaalbaar blijven, hierbij kijken we naar de omliggende gemeenten.
Regionale samenwerking
“Gorinchem heeft geen vrienden” concludeerde Berenschot in het rapport “Samen voor
elkaar” in 2019. Gelukkig is dat nu wel anders! Door inzet van het college van B&W zijn de
banden in de regio stevig aangehaald. De nadruk ligt nu op de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de afgelopen jaren is ook geïnvesteerd in de samenwerking met Drechtsteden-gemeenten. Dit zien we terug op bijvoorbeeld onderwijs, bereikbaarheid en economie.
Met het binnenhalen als de regiodeal als groot succes! Als CDA Gorinchem hebben wij hier
meermaals op gehamerd.
Wat ons betreft gaan we, onder andere op het gebied van mobiliteit, economie en (ziekenhuis)zorg, nog intensiever samenwerken met de Drechtsteden. Zeker met het nieuwe construct van de Smart Delta Drechtsteden kan er worden samengewerkt, zonder toe te treden
tot een gemeenschappelijke regeling en kan het door op inhoudelijke opgaven samen te
werken.
Stabiel stadsbestuur
De inwoners en ondernemers hebben recht op een stabiel en betrouwbaar bestuur. Afgelopen periode is de Gorcumse politiek wat ons betreft te veel met zichzelf bezig geweest,
regelmatig gericht op procedures in plaats van de inhoud en op de persoon gespeeld. Dat
moet anders, ook zelf zijn we daar onderdeel van geweest. Dat vraagt reflectie van iedereen,
ook van onszelf. We zetten voor de grote thema’s bij het begin van de raadsperiode in op
een raadsbreed akkoord. Zo kunnen we vooruit op de inhoud. Hierbij voortbouwend op de
raadsbesluiten (visies en agenda’s) van afgelopen periode, die gebaseerd zijn op GO2032;
de visie van de stad.
Transparantie
We staan voor een transparante overheid. Het moet duidelijk zijn voor inwoners wat de
gemeenteraad en het college besluiten en welke plannen ze hebben met de stad. De gemeenteraad is natuurlijk altijd te volgen; online en hopelijk snel weer bij de fysieke sessies/
vergaderingen. Als CDA Gorinchem gaan we het goede voorbeeld geven. Elke maand
zullen we een openbare fractievergadering in de wijk hebben, waarbij iedereen kan
aanschuiven én meepraten.
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