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Zorgzaam, Werkzaam, Duurzaam
INLEIDING
De afgelopen raadsperiode stond in het teken van opbouw, van fundamenten leggen. Veel werk is er
verzet om tot een eenheid te komen. Een eenheid in verscheidenheid.
Er is een nieuwe gemeente Krimpenerwaard ontstaan waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.
Nu wordt het tijd om verder te bouwen: om - luisterend naar onze inwoners en met onze inwoners plannen te maken en uit te voeren, om in te spelen op landelijk beleid, om ontwikkelingen te beïnvloeden.
Wij zijn hierbij aanspreekbaar op de Bijbel en willen hieraan meewerken aan de hand van een drietal
speerpunten:
•

Een samenleving waarin iedereen telt
Bij 'iedereen telt' horen alle inwoners er bij. Iedereen neemt op een gelijkwaardige
manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun
mogelijkheden, niet op hun beperkingen. Het gaat over bewustwording en het
aanpakken van sociale en fysieke drempels die inwoners ervaren bij wonen, werk,
inkomen, onderwijs en vrije tijdsbesteding.
Wij kunnen echter alleen dan goed met elkaar omgaan als wij gemeenschappelijke
waarden en normen hoog houden. Die waarden zijn volgens ons: menselijke
waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, zorg voor de
schepping en geloofsvrijheid. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand.

•

Trots op de Krimpenerwaard
Wij zijn trots op ons gebied!
Hard werkende mensen, verbonden met elkaar, en die respectvol met elkaar omgaan.
Genietend van de rust die het polderlandschap hen biedt. Deze rust, ruimte en prachtige
natuur is buitengewoon aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. Innovatief
ondernemerschap hebben we hoog in het vaandel. Zelfredzaamheid is een groot goed
waardoor de kernen vitaal zijn gebleven. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon-, werken leefklimaat, dat we op z’n minst willen behouden.

•

Met de blik op de toekomst
De individualisering in onze maatschappij maakt dat de ChristenUnie zich er hard voor
wil maken de waarden van verbondenheid en zorg te behouden. We willen dus voor
onze kinderen en kleinkinderen een goede leefomgeving achterlaten. Dat betekent
anticiperen op de toekomst, zuinig zijn en blijven op de schepping. De economie moet
op een gezonde, duurzame manier groeien. Ondernemers moeten daarvoor ook de
ruimte krijgen. Werken en wonen in de Krimpenerwaard zien wij dan ook als waardevol.
Het woningaanbod zal daarom divers moeten blijven, waardoor verdere bouw van
woningen noodzakelijk blijkt. Hierbij zal de natuur van onze prachtige Krimpenerwaard
zo veel mogelijk in stand worden gehouden. De ChristenUnie wil dat er voor iedere
generatie ruimte is in onze gemeente. Het voorzieningenniveau willen we op peil
houden voor een aantrekkelijke werk- en woonomgeving.
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1.1

Betrouwbare overheid
De gemeente, dat zijn we samen

Het bestuur is er voor de burger en niet de burger voor het bestuur. Het bestuur zal daarom naar
aansluiting moeten zoeken bij de inwoners van alle kernen van de gemeente. Dat betekent natuurlijk niet
dat ieder individu altijd in alles zijn of haar zin kan krijgen, maar wel dat het gemeentebestuur voor het
belang van de totale gemeenschap dient te staan. De ChristenUnie staat voor een lokale overheid
(raadsleden, wethouders, burgemeester én ambtenaren) die betrouwbaar, helder en herkenbaar is en
daardoor de samenleving dient. Zij moet niet in het gemeentehuis blijven zitten, maar naar buiten komen
en naast de burger staan om samen de handen uit de mouwen te steken. Alleen vanuit die samenwerking
kan een groeiende afstand tussen bestuur en burger, verenigingen, bedrijfsleven en kerken worden
voorkomen.
De ChristenUnie staat ook voor een gemeentebestuur dat krachtig handelt als de behoeften in de
samenleving daarom vragen, en regels en procedures vereenvoudigt waar mogelijk. Een bestuur dat met
de burger meedenkt, stimuleert, regisseert en waar nodig ondersteunt.
Ontwikkelingen op landelijk, provinciaal of regionaal niveau dienen tijdig te worden gesignaleerd,
opgepakt en vertaald te worden naar de gemeente en de gemeenschap.

De ChristenUnie Krimpenerwaard zet zich in voor:
• Behoud van ruimte voor gebed aan het begin van raadsvergaderingen; Gods zegen over de besluiten
kan niet worden gemist.
• Een klantgerichte gemeente die in een dienstverleningsmanifest duidelijk maakt aan burgers wat
voor service zij mogen verwachten.
• Vereenvoudiging van de regelgeving, zoals een kapvergunning voor alleen die bomen die na
inventarisatie als beeldbepalend en als beschermd worden beoordeeld, ruimtelijke
kwaliteitsadvisering; meedenkend vooraf in plaats van toetsen achteraf.
• Heldere communicatie met inwoners, bedrijven en instanties, van social media (websites,
nieuwsbrieven) tot en met de balie toe, waarbij ook rekening wordt gehouden met hen die (nog)
niet zo goed overweg kunnen met de moderne communicatiemiddelen (bijvoorbeeld
laaggeletterden) .
• Het daadwerkelijk betrekken van de burgers bij het overheidshandelen o.a. door middel van
regelmatige kernbezoeken/bijeenkomsten door zowel de gemeenteraad als het college van
burgemeester en wethouders en gebruik van digitale mogelijkheden.
• Het monitoren van de dienstverlening dat er onder andere toe moet leiden dat de gemeentelijke
dienstverlening op peil blijft, dat er inzicht is in het gebruik en belang van voorzieningen. De
resultaten dienen als input voor beleidskeuzes.
• Integriteit in het handelen van de gemeente en bestuurders. Dit is immers essentieel voor het
vertrouwen dat burgers en bedrijven in de gemeentelijke overheid hebben. De manier waarop de
gemeente besluiten neemt moet helder zijn zodat het werk van de bestuurders te controleren is.
• Een gemeente die afspraken nakomt en er ook op toeziet dat dit ook geldt voor burgers en
bedrijven. Het handhavingsbeleid dient dan ook consequent te worden toegepast.
• Een jeugdlintje voor een jongere die van waarde is geweest voor de samenleving.
• De instelling van een jeugdgemeenteraad voor basisschoolleerlingen.
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1.2

Een open houding ten aanzien van ICT veiligheid.

Veiligheid

De zorg voor een veilige leefomgeving is een van de kerntaken van de overheid. Gemeente en politie
dienen ervoor te zorgen dat regels gemaakt en gehandhaafd worden en er snel en adequaat wordt
opgetreden in geval van calamiteiten. De ChristenUnie zet in op slagvaardigheid waar het gaat om het
bevorderen en handhaven van de openbare orde en veiligheid. De gemeente zal daarom goede afspraken
maken met o.a. politie en de andere (regionale) ongevallen- en rampenbestrijdings-organisaties.

De ChristenUnie Krimpenerwaard zet zich in voor:
• Politiezorg die zichtbaar is in de directe leefomgeving. De functie van wijkagent is daarbij van
bijzonder belang: aanspreekpunt voor de burgers in de wijken, zijn coördinerende taak naar andere
agenten en zijn rol richting gemeente om problemen concreet aan te pakken. De inzet van
Bijzondere Opsporingsambtenaren moet worden gehandhaafd. In geval van structurele overlast
wordt cameratoezicht – al dan niet voor een beperkte periode – niet geschroomd.
• Blijvende inzet van vrijwilligers in de vorm van burgerhulp, wijkteams, buurtbemiddeling en
buurttoezicht. Het initiëren van het opzetten van whatsapp-groepen alsmede het inzetten van een
buurtcoördinator kunnen hiervan praktische uitwerkingen zijn. Training, een onkostenvergoeding
en voldoende gemeentelijke ondersteuning maken daar onderdeel van uit.
• Het actief blijven stimuleren van deelname aan Burgernet waardoor vele Burgernetacties opgelost
kunnen worden dankzij tips van deelnemers.
• Het vinden en binden van vrijwilligers aan de brandweerkorpsen én voldoende financiële middelen
en materiaal beschikbaar stellen om jongeren in staat te stellen op verantwoorde wijze de
beginselen van het brandweervak bij te brengen. Hiervoor moet in de Veiligheidsregio stevige
invloed uitgeoefend worden.
• Het - gezien de succesvolle resultaten tot dusver - blijven inzetten op het stimuleren van deelname
aan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelgebieden en bedrijventerreinen. Met behulp
van het KVO kunnen ondernemers concrete afspraken maken met gemeente, politie en brandweer
om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken.
• Een lik-op-stuk-beleid waar mogelijk: bij vernieling moet het principe gelden dat de dader betaalt,
kosten van wangedrag mogen niet op de samenleving worden afgewenteld. Strenge handhaving in
de nieuwjaarsnacht is de norm.

1.3

Financiën

De ChristenUnie staat voor een solide en sober financieel beleid volgens het ‘Jozef-principe’: stabiel en
toekomstgericht, door in goede jaren te sparen om financiële problemen in mindere jaren – waarin ook
vaak de kwetsbaren tussen wal en schip raken - te voorkomen. Vertaald naar de lokale situatie stelt de
ChristenUnie daarom dat je geld alleen kunt uitgeven als je het hebt en moet er toch geld worden geleend
(bijvoorbeeld voor duurzame investeringen), dan doen we dat alleen als we zeker weten dat we het
binnen een verantwoorde tijdsmarge terug kunnen betalen.
De ChristenUnie Krimpenerwaard zet zich in voor:
• Een jaarbegroting, die financieel reëel sluitend is en gebaseerd op zoveel als mogelijk controleerbare
prestatieafspraken. De meerjarenraming moet op middellange termijn goed zicht bieden op de
financiële situatie van de gemeente op basis van goede planningen van investeringsramingen en
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2.1

onderhoudsbudgetten. De opbouw en het bewaken van reserves en voorzieningen moeten erin
worden meegenomen en regelmatig worden getoetst op de actuele behoefte.
Een jaarrekening waarin het gemeentebestuur in het openbaar en in heldere bewoordingen
verantwoording aflegt over de besteding van de publieke middelen in relatie tot de daadwerkelijk
behaalde prestaties. De bespreking/vaststelling van de jaarrekening is daarom minstens zo belangrijk
als die van de begroting en tussentijdse verantwoordingen.
Het betaalbaar blijven van begraven wat inhoudt dat de begraafrechten met niet meer dan het
inflatiepercentage zullen stijgen en er dus geen kostendekkendheid behoeft te zijn. Met het ruimen
van graven dient respectvol en zorgvuldig te worden omgegaan.
Een subsidiebeleid dat erop is gericht om burgers te stimuleren hun inzet en verantwoordelijkheid
voor de plaatselijke samenleving inhoud te geven. Bij subsidies gelden in ieder geval
prestatieafspraken en reële eigen bijdragen/contributies. Waarderingssubsidies moeten eerder
uitzondering dan regel zijn. Bij het begrip subsidies gaan we uit van de definitie zoals de Algemene
wet bestuursrecht aangeeft: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan
verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan
het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten.

GEZONDE SAMENLEVING
Samen zorgen

Vanuit de Bijbelse opdracht moet de overheid er zijn voor mensen die in moeilijke omstandigheden
verkeren en hen, als daarvoor mogelijkheden zijn, helpen om hun eigen verantwoordelijkheden weer op
te pakken. Maar dat zullen we samen moeten gaan doen. Dat wil de ChristenUnie krachtig onderstrepen.
Meer dan in het verleden moeten gemeente, welzijns- en zorginstellingen, kerken en bovenal cliënten de
handen ineen slaan. Mantelzorg neemt daarbij een steeds belangrijker plaats in.
Armoede moeten we heel serieus nemen. Armoede verlamt: de ruimte om je te bewegen, je denken.
Iedereen heeft een eerste verantwoordelijkheid om dit te voorkomen. Maar mensen die in een moeilijke
situatie terecht zijn gekomen moeten een beroep op de overheid kunnen blijven doen. Hierbij geldt ook
dat de eigen verantwoordelijkheid ten volle blijft bestaan en dat de overheid beter een ‘hengel dan een
vis kan geven’. Iemand aan het werk helpen moet dan ook hoge prioriteit hebben.
De ChristenUnie stelt het belang van het kind centraal. Daarom vinden wij het opvoeden van kinderen een
mooie en belangrijke verantwoordelijkheid die eerst en vooral berust bij de ouders en dus niet mag
verschuiven naar scholen, kinderopvang en andere instanties. Het gezin is en blijft het belangrijkste
sociale verband in onze samenleving. Waar zich problemen voordoen moet bekendheid met en een goede
toegang tot de hulpverlening/ondersteuning gewaarborgd zijn. De gemeente heeft hierin een belangrijke
taak om er voor te zorgen dat hulp snel, adequaat en efficiënt wordt geboden.

De ChristenUnie Krimpenerwaard zet zich in voor:
• Effectieve samenwerking met onze onmisbare artsen en andere zorgverleners, plaatselijke
verenigingen en kerken. Een goed dekkend netwerk van zorgloketten en wijkcoördinatoren kunnen
daarbij belangrijke hulpmiddelen zijn. Onder regie van de gemeente zal dit netwerk verder vorm
gegeven moeten worden waarbij de verschillende taken van de samenwerkende instanties voor
zowel hulpvragers als hulpaanbieders helder in beeld gebracht moeten worden.
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2.2

Voldoende professionele inzet in alle kernen om benodigde zorg tijdig en goed te organiseren en uit
te voeren. Daartoe is het ook nodig dat er een positief vestigingsklimaat (financieel en planologisch)
is voor het aantrekken van voldoende behandelaars van veelvoorkomende jeugdproblematiek in de
regio.
Goed inzicht krijgen in welke jeugdproblematiek er in de Krimpenerwaard speelt zodat hierop goed
geanticipeerd kan worden.
Korte doorlooptijden bij gemeentelijke hulpaanvragen, snellere indicering.
Adequate voorzieningen voor tijdelijke lokale opvang in geval van acute sociale of medische nood.
Een gemeente die in overleg met verpleeghuizen, thuiszorg en welzijnsorganisaties actief zoekt naar
ruime beschikbaarheid van dagopvang en dagbesteding.
Ondersteuning van mantelzorgers door aanbieden respijtzorg, dat wil zeggen effectieve verlichting
door o.a. aanbieden dagbesteding en kortdurende logeerzorg. Minderjarige, met mantelzorg belaste
kinderen verdienen bijzondere aandacht.
Het voeren van de strijd tegen drankmisbruik, drugsgebruik en tabaksverslaving samen met
jongerenwerkers, scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en
andere betrokkenen.
Handhaving van het huidig beleid ten aanzien van het reguleren van prostitutie.
Meer samenhang, samenwerking en minder bureaucratie in de Jeugdzorg: kinderen mogen er niet
de dupe van worden. Aansluiting bij landelijke projecten waar dat mogelijk is.
Het onder de aandacht brengen van de kinderombudsman.
Stimulering en ondersteuning van buurtinitiatieven en buurthulp die bijdragen aan het langer
kunnen blijven wonen in de eigen woning.
Het ondersteunen van goede ideeën rondom aanpak van eenzaamheid en depressie.
Het eenvoudiger maken van schuldhulpverlening voor jongeren en het stimuleren van financiële
educatie op scholen.
Nederland is een veilige plek voor mensen die vluchten voor oorlog, vervolging en onderdrukking,
ongeacht nationaliteit en religie. De Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben als onszelf.
Vanuit dit grondprincipe steunen wij de uitvoering van de integratienota van harte.
Maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie zijn hierbij sleutelwoorden. De overheid speelt
een actieve rol bij de taalbeheersing om de maatschappelijke participatie te vergroten.
De huidige structuur van de welzijnsstichtingen voldoet. De taken moeten inzichtelijk zijn en via
prestatieafspraken moet verantwoording worden afgelegd.

Onderwijs

Onze jeugd heeft de toekomst. De ChristenUnie hecht daarom, in aanvulling op het gezin als wenselijke
stabiele basis voor de opvoeding, aan een goede begeleiding van jongeren op weg naar volwassenheid en
de arbeidsmarkt. Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor het onderwijs, vindt de ChristenUnie
het van belang dat gemeente en onderwijsinstellingen intensief samenwerken als het gaat om zorg,
opvoedondersteuning, signalering van problemen bij jongeren en het borgen van een veilige
schoolomgeving. Het schoolmaatschappelijk werk heeft daarbij een bijzondere rol. De ChristenUnie heeft
oog voor onze jongeren. Waarbij hoort dat jongeren al vroeg geleerd wordt om zelf verantwoordelijkheid
te dragen voor hun woon- en leefomgeving maar ook dat zij mogen rekenen op de ondersteuning van de
overheid in deze kwetsbare leeftijd.
Een jongerenwerker kan hen daarbij helpen. De ChristenUnie wil daarin blijven investeren.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022 ZORGZAAM, WERKZAAM, DUURZAAM
6

De ChristenUnie Krimpenerwaard zet zich in voor:
• Goed onderwijs in de Krimpenerwaard door een breed aanbod van bijzonder en openbaar
onderwijs.
• Het terugdringen van de vaak onderschatte problemen van analfabetisme en laaggeletterdheid. De
gemeente moet beleid voeren om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit kan
veel ander leed, zoals armoede en sociale uitsluiting, voorkomen.
• Verbeterde aanpak - in overleg met de scholen - ten aanzien van vroegtijdige opsporing van dyslexie.
• Goede bibliotheekvoorzieningen omdat dit onder meer van belang is voor het leesonderwijs aan
onze kinderen. Toegang tot (digitale) informatie is van belang voor al onze inwoners.
• De bibliotheek meer en meer inzetten als partner van welzijnsstichtingen. Denk hierbij o.a. aan
taallessen, hulp bij inburgering, het tegengaan van laaggeletterdheid, loketfunctie en
ontmoetingspunt. Wij zien een meerwaarde in bibliotheken, zij zijn veel meer dan uitleencentrum.
• Het stimuleren van muzieklessen op scholen. Muziek is een belangrijk communicatiemiddel. Muziek
maakt kinderen slimmer, creatiever, zorgt voor een betere samenwerking in de klas en de
schoolprestaties van leerlingen verbeteren op diverse vlakken (in navolging van gemeente
Groningen).
• Blijvende aandacht voor veilige schoolroutes.

2.3 Vrijetijdsbesteding
De ChristenUnie ziet cultuur, recreatie en sport als gaven en zaken die we mogen ontplooien en waarvan
we mogen genieten. Sport en bewegen bevorderen ook preventief de volksgezondheid. Daarbij willen wij
sport en cultuur stimuleren als middel voor jongeren tot ontmoeting en gezonde vrijetijdsbesteding.
•
•
•
•

•
•
•

Het met steun en inzet van vrijwilligers in stand houden van aanwezige sporthallen, zwembaden en
sportvelden als deel van de basisvoorzieningen in onze gemeente.
Een sport-ambassadeur benoemen voor jongeren in de Krimpenerwaard bv een (oud) sportheld.
Koppelen aan een sportprijs voor het meest belovende talent(en) per jaar in diverse categorieën (
wedstrijd uitzetten).
Mogelijkheden voor iedereen om te sporten, voor zover dat realistisch en wenselijk is. Teamsport en
scouting, die de sociale verbondenheid vergroten, vinden wij belangrijk.
Actieve landelijke promotie van de Krimpenerwaard als uniek onderdeel van het Groene Hart en als
aantrekkelijke recreatieve bestemming. Het actief inspelen op het toenemend aantal recreanten dat
per e-bike van het fietsnetwerk in de Krimpenerwaard gebruik maken. Met meer e-oplaadpunten
kan hier op eenvoudige wijze op ingespeeld worden.
Samen met ondernemers onderzoeken hoe Schoonhoven als zilverstad gepositioneerd kan worden
in relatie tot toerisme.
Inzetten voor het bevaarbaar houden van de kano-routes, en de kanorecreatie aantrekkelijker
maken.
Ondersteuning van vrijwilligers bij vergunningsprocedures rond evenementen.

3

DUURZAAM WONEN EN WERKEN

3.1

Werken
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De ChristenUnie wil zich inzetten voor kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers in de
Krimpenerwaard. Daarbij is bijzondere aandacht voor duurzaamheid en innovatie, in samenhang met een
harmonieuze ontwikkeling van onze mooie leefomgeving. Daarnaast zijn kennis en kunde van werkgevers
en werknemers belangrijke voorwaarden om de economische activiteiten in de Krimpenerwaard naar
buiten te profileren. Maar niet iedere burger kan op dezelfde wijze in onze productie- en prestatiecultuur
meekomen. De ChristenUnie blijft daarom ook staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen –
waarbij zowel overheid als bedrijfsleven door middel van re-integratie en/of begeleiding van mensen met
een arbeidshandicap, vrijwilligers- en leerwerktrajectentrajecten, werkgelegenheid bieden aan mensen
die moeilijker kunnen meekomen. De afgelopen raadsperiode heeft onze wethouder laten zien dat dit
mogelijk is.

De ChristenUnie Krimpenerwaard zet zich in voor:
• Een goed ondernemersklimaat waarbij het bedrijfsleven erop kan rekenen dat de gemeente hen
klantgericht en faciliterend tegemoet treedt. Kenmerkend hierbij zijn een goede digitale
dienstverlening en een pro-actieve opstelling richting ondernemers bij de toepassing van nieuwe
subsidieregelingen.
• Een toekomstbestendige duurzaam werkende agrarische sector met een gezonde economische
basis, die innovatief is, zorgvuldig omgaat met bodem, grondstoffen en energie en in balans met dier
en leefomgeving produceert.
• Een adequate uitvoering van bestaande en nieuwe wetgeving op het gebied van
brandveiligheidseisen van stallen.
• Het nagaan of een combi-oplossing asbestproblematiek/wind- en zonne-energie mogelijk is.
• Mkb-vriendelijk aanbesteden. Om mkb-bedrijven in de praktijk meer mogelijkheden te geven bij
overheidsaanbestedingen willen we er zorg voor dragen dat het papierwerk tot een minimum wordt
beperkt, opdrachten zo min mogelijk geclusterd worden en de gunningseisen niet onnodig zwaar
zijn.
• Social return of investment voorwaarden blijven opnemen in contracten.
• Koplopers uitdagen een leeg pand(en) in te richten als broedplaats van innovatie o.a. voor jongeren
en startende ondernemers. Innovatie of duurzaamheidsprijs uitloven.
• Een overheid die snel betaalt. Hoewel steeds meer overheden erin slagen ondernemers binnen 30
dagen te betalen, geven nog te weinig gemeenten hier prioriteit aan. Wij willen dat onze gemeente
ten minste 90% van de openstaande facturen binnen 30 dagen betaalt.
• Uitbreiding van bedrijfsterreinen na behoeftepeiling en alleen indien revitalisering van de bestaande
bedrijfsterreinen onvoldoende uitkomst biedt. Bij nieuwe bedrijfsterreinen is oog voor concrete
compensatie van natuur- en/of recreatiemogelijkheden.
• Goede bereikbaarheid van de winkelgebieden en duidelijke bewegwijzering (o.a. naar
parkeermogelijkheden). Buitenactiviteiten en buitenterrassen zijn welkom als deze zijn in te passen
en geen overlast veroorzaken. Bij renovatie en nieuwbouw wordt het wonen boven winkels
gestimuleerd.
• Samen met ondernemers werken aan het vitaal houden van winkelgebieden.
• Bevorderen samenwerking tussen musea, horeca, detailhandel en gemeente ter versterking van de
historische binnenstad als recreatieve trekpleister.
• Een duurzame economie en zondagsrust; opening van winkels van maandag tot en met zaterdag
blijft het uitgangspunt.
• Actieve rol gemeentelijk bestuur bij bemiddelen tussen lokaal bedrijfsleven en langdurig
werkzoekenden.
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Investeren in goede infrastructuur waaronder een veilige en efficiënte ontsluiting buitendijkse
bedrijventerreinen.

Leefomgeving

De ChristenUnie is overtuigd van de kracht van de Krimpenerwaard. Dat geldt in het bijzonder voor de
ruimtelijke kwaliteit die ons prachtige, groene gebied kenmerkt. Daarbij streven wij naar een schone
Krimpenerwaard waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Tegelijkertijd is sprake van een veelheid
aan claims op de ruimte binnen onze polder en moeten er heldere, toekomstbestendige keuzes worden
gemaakt. Dit vraagt om visie en uitvoeringsplannen voor de gemeente als geheel en voor de afzonderlijke
kernen. Keuzes die alles te maken hebben met wonen, werken, welzijn, zorg en leefbaarheid.

De Krimpenerwaard is zowel landschappelijk als cultuurhistorisch bezien een bijzonder gebied waar
we trots op mogen zijn. Het buitengebied is open en groen; een open slagenlandschap met oude
boerderij- en bebouwingslinten.
De komende Omgevingswet daagt ons uit om na te denken hoe we die bijzondere kwaliteit kunnen
borgen en als uitgangspunt kunnen gebruiken in het nieuw op te stellen gemeentelijk beleid op het
gebied van ruimtelijke ordening en omgevingskwaliteit.

De ChristenUnie Krimpenerwaard zet zich in voor:
• Een gemeente die actief meedenkt met burgers en bedrijven die plannen hebben om onroerende
zaken te (her-)ontwikkelen, verbouwen en/of verduurzamen. Overleg daarover vindt bij voorkeur
plaats ‘op locatie‘.
• De energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen. Concreet gemaakt in onderzoek naar
het gebruik van zonne-energie, windenergie en getijde-energie. Duurzaamheid pakt de ChristenUnie
integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk, waar het relevant is, meegenomen.
Burgers, bedrijven, instellingen en gemeente werken hierbij samen en hebben aandacht voor
innovatieve ontwikkelingen. Coöperaties op dit terrein worden aangemoedigd.
• Het beschikbaar stellen van duurzaamheidsleningen ten behoeve van innovatieve oplossingen.
• Opbrengst van verkoop Eneco-aandelen reserveren voor energiekenniscentrum Krimpenerwaard en
opwekking lokale duurzame energie.
• Bewustwording dat duurzaamheid ook ‘minder’ inhoudt.
• Een jaarlijkse opschoondag in samenwerking met gemeente en (buurt)bewoners.
• Herinvoering van de ‘takkenroute’/inzamelen van snoeiafval (in de kernen).
• Eén centraal gelegen afvalbrengstation.
• Het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen; onder meer in dakpannen op historische
gebouwen.
• Plaatsing van windmolens aansluitend aan molens in de Stormpolder.
• Een levensloopbestendige woonoplossing voor iedere burger. Daarbij moet ruimte zijn voor opties
als tijdelijke woonunits in de tuin of op het erf (bij de kinderen) en kleinschalig groepswonen door
middel van zogenaamde meergeneratie- en kangoeroewoningen.
• Het geven van ruimte aan de woningbouwcorporaties om innovatief, vraaggericht en
toekomstbestendig te kunnen bouwen dan wel het huidige woningbestand daarop aan te passen.
• Doorstroming realiseren onder andere door middel van een flexibel woningbouwprogramma,
collectief opdrachtgeverschap en verlaging bouw-/koopprijzen door toepassing van een koopvariant.
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Het beschikbaar stellen van grond voor het bouwen van tiny houses voor jongeren, zodat ze in de
Krimpenerwaard blijven wonen.
De blijvende mogelijkheid voor starters om gebruik te maken van een starterslening.
Het beschikbaar stellen van grond voor het zelf bouwen van (zelfontworpen) energie neutrale
woningen. Een wijk typeren als energieneutraal: bv in Schoonhoven Noord.
Het maximaal betrekken van de inwoners bij de inrichting en het onderhoud van hun eigen
leefomgeving.
Verdere verbetering van het groenonderhoud.
Aandacht voor de kwaliteit van het buitengebied. Verdichting buurtbebouwing beperken. Flexibele
inzet van de regeling Ruimte voor Ruimte. Een constructieve opstelling van de gemeente bij
ontwikkelingen in het buitengebied.
Alleen maar bruggen zullen geen verbetering betekenen voor de ontsluiting van de Krimpenerwaard.
Eerder een aantrekkende werking. Wij zien meer in het in het spreiden van pieken en alternatieven
in de vorm van OV en fiets.
Samen met burgers nadenken hoe we de verkeersveiligheid, doorstroming en ontsluiting binnen de
Krimpenerwaard kunnen verbeteren. Met elkaar kom je verder.
Snelle herontwikkeling locatie Spoorstraat Schoonhoven. (Wij denken daarbij aan kleine huisvesting).
Extra ontsluiting kern Stolwijk. We streven naar een veilige aansluiting op bestaande wegen in
Stolwijk.
Ontsluiting Bergambacht-Oost via rotonde Nieuwe Wetering.
Realisering fietstunnel Dijklaan rotonde in Bergambacht.
Verbetering verkeersveiligheid op de dijken na advisering door verkeersdeskundige via een concreet
plan van aanpak.
Het opstellen van een lokale fietsagenda, waarin thema’s als veiligheid, parkeren, fiets delen en
elektrisch fietsen zijn geregeld.
Zorgen voor goede (water)bus verbindingen over de Lek.
Uitbreiding van het aantal speelplekken en speelvoorzieningen door onder voorwaarden het gebruik
van schoolpleinen buiten de schooltijden toe te staan.
Een klantvriendelijk monumentenbeleid gebaseerd op zowel historisch/culturele aspecten als de
economische en toeristische waarde van ons monumentaal erfgoed.
Bevorderen goede internetverbindingen in het buitengebied.
Ontmoedigen van ‘verstening’ van tuinen om waterafvoer te bevorderen.
Het onder de aandacht blijven brengen van het vraagstuk van de bodemdaling. Voorstellen ten
aanzien van gemeentelijke investeringen (incl. onderwaterdrainage) zijn bespreekbaar.
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