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Inleiding
Waarom doet het CDA Sliedrecht wat het doet? Waar wil het CDA heen met Sliedrecht?
Wat gaat zij daar de komende vier jaren voor doen? Verschillende vragen die beantwoord
worden in dit verkiezingsprogramma.
In dit verkiezingsprogramma willen we presenteren wat (en misschien nog wel belangrijker:
hoe) het CDA de komende vier jaren haar plannen wil waarmaken in Sliedrecht. Uiteraard
houdt het daarmee niet op. Hoeveel pagina’s een program ook bevat, de komende vier jaar
komen we voor uitdagingen te staan waar we van tevoren geen standpunt over hebben
ingenomen. Om die reden hebben we een dynamisch stuk gemaakt. Een program dat ruimte
biedt voor uitdagingen die op dit moment niet bekend zijn.
Om houvast te geven hebben we in de hoofdstukken verschillende gedachten
opgeschreven die langer gelden dan vier jaar. Hieruit blijkt onze algemene kijk op de
overheid en de samenleving.
Uiteraard heeft het CDA Sliedrecht concrete ideeën over de koers die we de komende vier
jaren gaan varen. Dit hebben we nader uitgewerkt in de thema’s die we als CDA Sliedrecht
belangrijk vinden:
1. Waarden en tradities
2. Familie en gezin
3. Sterke samenleving
4. Zorg voor elkaar
5. Wensen voor wonen en werken
Sliedrecht is niet in één dag gebouwd. Als we vooruit willen, gaat dat in stappen. Wij vinden
het belangrijk dat die stappen dan wél zichtbaar zijn in ons dorp. Daar maken wij ons sterk
voor!

“Met gelovig hart en praktische oplossingen”
Het CDA is vanouds een brede volkspartij. Dat geldt ook voor het CDA Sliedrecht. We
gebruiken de Bijbel als inspiratiebron bij onze beslissingen. Van daaruit zijn wij voor alle
mensen; ongeacht afkomst, opleidingsniveau of interesses. Vanuit gelovig hart schrijven we
elkaar geen wetten voor, maar zoeken samen naar praktische oplossingen voor ons dorp.
Bovendien is het CDA Sliedrecht een partij die gelooft in mensen. Dit blijkt uit de rol die wij
voor de overheid voor ogen hebben. De christendemocratische overheid heeft een
faciliterende rol. Zij denkt mee en brengt verder. Het CDA Sliedrecht geeft vertrouwen aan
inwoners, maar gaat ook uit van verantwoordelijkheid van inwoners. De overheid heeft een
faciliterende rol. Dit betekent dat initiatieven om te beginnen uit de samenleving zelf moeten
komen. Als een initiatief is ontstaan, kan de overheid dit verder brengen. Als zich in de
toekomst een uitdaging voordoet, gaan wij uit van drie kernvragen:
1. wat kan de samenleving/inwoner zelf
2. wie kan daarbij helpen?
3. wat moeten de gemeente doen om het verder te brengen?
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De drie kernwaarden die hierin centraal staan, zijn: solidariteit, samenwerking en
slagvaardigheid. Vanuit deze gedachten gaan wij de komende vier jaren ons werk doen. Met
gelovig hart en praktische oplossingen. Om met z’n allen de schouders eronder te zetten.
Het beste resultaat behaal je met elkaar, want samen kunnen we meer.

Waarden en Tradities
Als CDA Sliedrecht houden we van ons dorp. Een dorpse samenleving met een uitstekende
mentaliteit. Een gemêleerd gezelschap waarin allerlei groepen met elkaar samenleven. CDA
Sliedrecht heeft het graag over de ‘sociale basis’: de straten, buurten en wijken waar
Sliedrechters naar elkaar omkijken en als het moet ook voor elkaar zorgen. Dat is de
samenleving waarin we daadwerkelijk met elkaar samen-leven. Vrijwilligers en
mantelzorgers dragen we op handen. Met fatsoen en respect houden we het leuk en
gezellig. Dat geldt in het verkeer (zeker ook in de buurt van scholen of winkelgebieden),
maar ook tijdens het uitgaan of bij oud & nieuw. Of het nu om koopzondagen of de kermis
gaat: we gunnen elkaar de ruimte en we zijn gezamenlijk verantwoordelijk dat het met elkaar
leefbaar blijft. Het aantal koopzondagen moet niet worden uitgebreid.
Cultuur
We zijn trots op ons verleden. Daarom houden we dat in ere. Onze historische gebouwen, de
musea en de monumenten zijn levende bewijzen van onze cultuur. Daarom koesteren wij die
en willen graag dat die onderdeel uitmaken van onderwijs en opvoeding. Datzelfde geldt
voor ons immaterieel erfgoed: tolerantie en gastvrijheid. We helpen mensen die in nood zijn
en bieden onderdak aan hen die bedreigd worden. We bieden hen niet alleen een dak boven
hun hoofd, maar heten hen ook welkom bij onze verenigingen. We zijn tenslotte gewend om
met diversiteit om te gaan. Cultuur is niet alleen historisch bepaald, maar voortdurend in
ontwikkeling. Daar hebben we oog en hart voor. De Stichting Sliedrecht en Cultuur moet
worden ingezet voor adequate financiering van verenigingen in de volle breedte,
onafhankelijk van de politieke voor- of afkeuren.
Sport
De breedtesport verdient al onze aandacht. En dat mag ook wel wat kosten. Een
zwemdiploma moet bereikbaar zijn voor iedereen, met name voor minima. En ook de
(kinderen van) inwoners met een kleine portemonnee moeten lid kunnen zijn van een
sportvereniging. Ook topsport is een visitekaartje van Sliedrecht. Sport hoort zo
langzamerhand net zo bij Sliedrecht als ons baggerverleden. Waar een klein dorp groot in
kan zijn. We genieten met volle teugen van de successen van onze topsporters en zijn blij
met de professionele manier waarop dat georganiseerd is. Deze clubs en verenigingen zijn
hét voorbeeld van hoe men zelf de verantwoordelijkheid neemt en waarbij de gemeente als
partner optreedt.
Drechtsteden
Sliedrechters staan open voor hun omgeving en leveren daar graag een bijdrage aan. Maar
we zijn wel gehecht aan onze zelfstandigheid en autonomie. Binnen de regio is Sliedrecht
een dorp dat verbinding zoekt en actief samenwerking met anderen wil bevorderen. De
belangen van onze inwoners, bedrijven en instellingen zijn gediend met een sterke regionale
samenwerking. Wij denken dat schaalvergroting niet altijd beter is. Wij willen gewoonweg
niet dat anderen (bestuursorganen) beslissen over onze toekomst. We zijn tegen gedwongen
fusietrajecten en de vorming van één Drechtstad. Sliedrecht moet voor haar eigen toekomst
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zelf de afwegingen kunnen maken. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat onze
Sliedrechtse welvaart samenhangt met die van de regio. Veel mensen verdienen hun
inkomen buiten ons dorp en veel bedrijven leveren producten en diensten in de regio.
Daarom zien wij een grote economische samenhang binnen de Drechtsteden. Wat ons
betreft vergt dat meer dan ooit een volledig gezamenlijk vormgegeven economisch beleid.
Wij vinden dat de Drechtsteden de bevoegdheden moeten krijgen om dat te bereiken en de
uitvoering te waarborgen. Op de Drechtsteden wordt nog wel eens gemopperd. Ons inziens
heeft dat te maken met het feit dat als puntje bij paaltje komt het gezien wordt als een
vrijblijvende samenwerking. Als er een slagvaardig Drechtstedenbestuur is, met een sterke
democratische controle vanuit de individuele gemeenteraden, zullen we van de voordelen
veel meer merken. Onderwerpen waar de Drechtsteden zich bij uitstek mee dient te
‘bemoeien’ zijn onder meer economie, mobiliteit/bereikbaarheid, milieu en het sociaal
domein. Communicatie met de inwoners van de Drechtsteden is cruciaal.

Familie en Gezin
Families zijn het fundament van onze samenleving, de plaats waar mensen voor elkaar
zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Bijna iedereen groeit op in een gezin en binnen een
familie. De familie speelt een grote rol bij het overdragen van de normen en waarden van
onze cultuur. In familieverband is de onderlinge verbondenheid heel vanzelfsprekend.
Kinderen, ouders, grootouders en overgrootouders zorgen voor elkaar en staan elkaar bij als
dat nodig is. Die solidariteit tussen generaties is voor de samenleving van groot belang. Dat
geldt ook voor de opvoeding van kinderen tot zelfbewuste burgers van onze samenleving.
Dat gebeurt als eerste thuis binnen het gezin en in de bredere familie, en in de tweede plaats
op school. Goed onderwijs is dan ook de belangrijkste investering in het land dat wij willen
doorgeven. Het CDA-Sliedrecht wil dat invullen met de onderstaande concrete en praktische
uitgangspunten en initiatieven. Voorbeelden zijn o.a. - het CDA komt op voor alle kinderen
en hun veiligheid en ontwikkeling; dit betreft bijv. veilige fietsroutes naar de school en de
vereniging - elk kind heeft recht op een goed onderhouden, veilige speelplek
Onderwijs
De Sliedrechtse scholen beschikken over eigentijdse huisvesting en zetten in op integrale
kindcentra, waarin opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 wordt georganiseerd. Het
CDA-Sliedrecht steunt het Griendencollege, niet alleen als een kans voor de leerlingen in de
regio, maar ook voor het regionale bedrijfsleven en de verschillende (zorg)instellingen.
Activiteiten die dit bevorderen zoals OnStage en/of maatschappelijke stage worden door de
gemeente ondersteund.
De participatie van het bedrijfsleven in het onderwijs wordt actief bevorderd; Hierbij is voor
ons steeds de vraag: sluit het onderwijs aan bij de kansrijke beroepen in onze regio en
kunnen onze jongeren makkelijk een startkwalificatie halen (minimaal MBO2).
Vereniging en vrijwilligers
De verenigingen vormen het kloppend hart van de Sliedrechtse samenleving; we zijn trots op
ons lokale verenigingsleven en de vele betrokken vrijwilligers; daar waar mogelijk
ondersteunt de gemeente. Het belang van de inzet van vrijwilligers, in sport, cultuur, maar
ook de zorg kan niet voldoende worden benadrukt. De gemeente dient te faciliteren en een
adequaat vrijwilligers- en subsidiebeleid te onderhouden. Het CDA steunt Stichting
Welzijnswerk Sliedrecht
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De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor het algemeen belang. Het is goed als de
gemeente het verenigings- en bedrijfsleven samenbrengt om gezamenlijke initiatieven
mogelijk te maken.

Sterke Samenleving
In een sterke samenleving voelen burgers zich veilig, thuis en niet overgeleverd aan de
bureaucratie van de overheid of de grillen van de markt. Met elkaar hebben we de sleutel in
handen voor een betere toekomst. Als we vertrouwen hebben in elkaar, staan we sterker in
de uitdagingen die op ons afkomen.
Externe Veiligheid
Veiligheid is voor het CDA een belangrijk thema. Iedereen, van jong tot oud moet zich veilig
voelen. Het gaat erover dat ouderen veilig kunnen pinnen en winkelen en ’s avonds geen
mensen aan de deur hebben staan die hen iets willen verkopen. De routes die kinderen
naar school fietsen moeten veilig zijn. Er zijn ook grote thema’s wat betreft veiligheid. Hierbij
valt te denken aan Chemours-Dupont. Maar ook wat dagelijks op de rivier vaart, over de
Betuwelijn spoort en over de A15 rijdt. Wij willen dat risico’s geminimaliseerd worden.
Gemeentebestuur
De gemeente heeft als taak om wonen en werken op een goede manier mogelijk te maken.
Daar hebben onze inwoners ook recht op: als gemeente ben je er immers voor je inwoners.
De plaatselijke overheid is vooral dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Veel
kunnen ze zelf, maar hebben de overheid erbij nodig. De dienstverlening moet dan
persoonlijk zijn en uitgaan van een gelijkwaardige relatie met de inwoner. Wees duidelijk in
wat wel en niet mogelijk is.
Financiën
Eén van de uitgangspunten van het CDA is ‘rentmeesterschap’. Dat gaat ook over solide
overheidsfinanciën en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het grootste deel van de
gemeentebegroting bestaat uit geld dat van de Rijksoverheid komt. Slechts een beperkt
aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van
belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. Daar moet je verantwoord en
transparant mee omgaan. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn:
zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en lage lokale lasten. Daarom zet het CDA
Sliedrecht zich de komende periode in voor voldoende reserves om risico’s af te dekken.
Financiële overschotten moeten wat ons besteed worden aan zaken waar de inwoners direct
wat aan hebben (zoals veilige fietsroutes, zie ‘mobiliteit’). Wij willen reserveren voor en
investeren in grote uitgaven op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.
Mobiliteit
Bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer hebben onze warme aandacht. Om de drukte op
de bestaande ontsluitingen (Rivierdijk, Craijensteijn en ook wel Stationsweg) te ontlasten
denkt het CDA over een oplossing in de noord-zuid richting, oftewel onder de A15 door.
Hiermee moet ook een veilige ontsluiting ontstaan naar het Recreatief Knooppunt en de
velden van VV Sliedrecht. Wij pleiten ervoor om dit tegelijkertijd te realiseren als de
werkzaamheden aan de A15 worden uitgevoerd (werk van werk maken). Ook de fietsroutes
zijn belangrijk. Met name een veilige fietsroute naar sporthal De Basis heeft hoge prioriteit.
Extra aandacht moet wat ons betreft gaan naar de toegangswegen naar en van
BaanhoekWest en het centrum van Sliedrecht. Parkeren in de gemeente blijft gratis.
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Zorg voor elkaar
Het CDA heeft oog voor alle inwoners van Sliedrecht. Voor jong en oud, rijk en arm, gezond
en minder gezond. Kwetsbare groepen, zoals jongeren en ouderen, hebben meer zorg
nodig. Wij willen hiervoor graag adequate financiering.
Gezondheidszorg
De gemeente moet actief de samenwerking stimuleren tussen scholen,
geloofsgemeenschappen, verenigingen en (eerstelijns)zorginstellingen. Door gebruik te
maken van elkaars expertise gaan de zorgkosten omlaag. Een jaarlijks door de commissieeerstelijns-gezondheidszorg georganiseerd zorgcongres kan helpen om beter met elkaar
samen te werken en de communicatie te verbeteren.
Bij jongeren moet worden ingezet op preventie van overgewicht en verslavingen. Het huidige
drugsbeleid moet worden gehandhaafd. Als het nodig is, moet er wat ons betreft meer geld
naar de zorg voor jongeren.
Van ouderen wordt gevraagd om langer thuis te blijven wonen. Dit brengt soms onrust en
onzekerheid met zich mee. Het CDA wil dat er wordt omgezien naar ouderen, door middel
van zorg in de buurt. Deze zorg moet inzetten op preventie, in de vorm van bijvoorbeeld
voorlichting over valpreventie, dementie, eenzaamheid en depressie. Voor ouderen moet
duidelijk zijn welke zorg beschikbaar is; deze moet laagdrempelig toegankelijk zijn.
Vrijwilligers en mantelzorgers verzetten heel veel werk. Om mantelzorgers te ontlasten moet
er gedifferentieerde dagopvang worden gecreëerd vanuit de WMO.
Levensloopbestendig wonen
Bij de bouw van woningen moet de norm ‘levensloopbestendigheid’ worden. Dit moet ook bij
bestaande woningen worden gerealiseerd. Er moet voldoende ruimte zijn voor informele
ontmoetingsruimtes. Hiermee wordt eenzaamheid voorkomen.
Duurzaamheid
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het CDA is rentmeesterschap. Uit dit principe
spreekt de opdracht dat mensen de schepping moeten beheren en beheersen. Dit geldt ook
voor Sliedrecht. De duurzaamheid is vorm te geven door circulariteit. Wij pleiten voor het
toepassen van het cradle-to-cradle-principe voor bouwprojecten in Sliedrecht. Vooraf moeten
we nadenken over hoe we bij toekomstige sloop omgaan met de gebruikte materialen.
Verder gaan wij voor een energieneutraal Sliedrecht. In de toekomst moeten alle huizen in
Sliedrecht af van aardgas. Bij nieuwbouwprojecten willen we geen aansluiting op aardgas.
Voor gebouwen met een gasaansluiting moet een oplossing worden gevonden die voor
inwoners aantrekkelijk en betaalbaar is. Dit geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor
andere gebouwen, zoals verenigingsgebouwen, kerken en winkels.
Op grond van de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, maakt Sliedrecht een
Omgevingsplan. Wij willen in dat plan een lokale energieparagraaf, waarin staat hoe de
verduurzaming van Sliedrecht gaat plaatsvinden. Deze energieparagraaf willen we samen
met inwoners en ondernemers opstellen. We staan open voor innovatieve ideeën van
ondernemers. Dit kan door middel van het instellen van een Duurzaamheidskring. In de
komende jaren willen we het gebruik van zonne- en windenergie stimuleren. Ten aanzien
van windenergie geloven wij niet in enorme windmolens in onze polder. We zien grotere
kansen voor windversnellers. Dat zijn trechters waarmee energie wordt opgewekt zonder
horizonvervuiling.
Er moet een soepel beleid zijn voor het plaatsen van autolaadpalen. Duurzaamheid biedt
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kansen voor Sliedrecht. Dat geldt ook voor groen. In het vastgestelde groenbeleidsplan staat
dat groen ‘onmiskenbaar een positieve invloed op het welzijn’ van onze inwoners heeft. We
willen zuinig zijn op onze parken en op andere onderdelen van de hoofdgroenstructuur, zoals
de Adriaan Volkersingel en de huidige begraafplaats. Ook de toekomstige tweede
begraafplaats moet mooie, majestueuze bomen krijgen. Een diversiteit aan bomen in
Sliedrecht is belangrijk, zodat bij ziekte van een bepaalde boomsoort voldoende andere
bomen overblijven. Een diversiteit aan groen leidt tot meer bijen, vlinders en meer soorten
vogels. Ook dat past bij rentmeesterschap.

Wonen, winkelen en werken
Wonen
Het is van belang dat ieder gezin een passende woning kan vinden in Sliedrecht. Dit kan
variëren van het goedkope huursegment tot de dure koopsector. Op dit moment is dit niet
voor iedereen mogelijk. De drie kernwoorden voor het wonen zijn : aanhouden, aanvullen en
aanbieden. De sociale woningvoorraad moeten we aanhouden. Het is aan de gemeente om
deze voorraad op peil te houden. Voor middeninkomens is te weinig aanbod. Het is zaak dat
we het woningaanbod aanvullen. Op die manier creëren we voldoende woningen die voor
deze groep geschikt zijn. Op dit moment loopt deze groep te veel het risico om tussen wal en
schip te raken. Ze komen niet in aanmerking voor sociale huur en verdienen te weinig voor
een betaalbare hypotheek. Deze groep kan voorzien worden door extra woningen te
realiseren. Speciale aandacht gaat uit naar de jongeren van Sliedrecht. Ook voor hen geldt
dat Sliedrecht te weinig passende woningen heeft die voldoen aan hun eisen. Denk aan
kleine, betaalbare appartementen dicht bij het centrum. Het CDA denkt aan huurwoningen
die onder de huursubsidiegrenzen vallen. Zowel de huurgrens van € 417,34 per maand (voor
jongeren jonger dan 23) als de huurgrens van € 710,68 per maand (voor jongeren ouder dan
23). Het CDA wil hier aan tegemoet komen door bijvoorbeeld jongerenhuisvesting te
realiseren in het gebouw van het Albert Schweitzerziekenhuis aan de Wilhelminastraat.
Ook het hogere koopsegment is onderbelicht. Het uitgangspunt is dat ieder gezin een
passende woning kan vinden. Dat geldt voor de minst draagkrachtigen, maar ook voor de
allerrijksten. Op dit moment is het voor de meer draagkrachtigen niet mogelijk om een
woning te vinden in het hogere koopsegment. Dit zijn woningen die we moeten aanbieden.
Wij willen woningbouw mogelijk te maken ten noorden van de spoorlijn. Voorwaarde is dat
we streven naar duurzame woningbouw. Dit betekent huizen die los zijn van gas en zoveel
mogelijk energieneutraal zijn.
Winkelen
In het centrum van Sliedrecht kennen we twee winkelharten: de Kerkbuurt en het
Burgemeester Winklerplein. Daarnaast hebben we verschillende winkelgebieden, zoals de
Nijverwaard en Noordoost-Kwadrant. Het is zaak dat een samenhangende economische
visie wordt gemaakt voor elk van deze gebieden. Op die manier wordt duidelijk waar men
welke winkels kan vinden. Wij pleiten ervoor dat Burgemeester Winklerplein zo snel mogelijk
de plek wordt voor de dagelijkse boodschappen, de Kerkbuurt de plaats om te shoppen en
de Nijverwaard en het Noordoost-Kwadrant de plek voor een gezellig dagje uit.
Werken
Daarnaast is het van belang dat speciale aandacht uitgaat naar het midden- en kleinbedrijf.
Naast het MKB is de zorg een belangrijke motor van de lokale economie. Dit moet onder
andere door scholing worden gestimuleerd. Verder is van belang dat de gemeente vooral
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faciliterend gaat optreden. Het is aan de bedrijven om te ondernemen, niet aan de overheid.
De gemeente moet alleen bewaken dat de economische visie wordt uitgevoerd. Daarnaast
kan de gemeente initiatieven uit het bedrijfsleven ondersteunen en verder helpen. Bij het
faciliteren heeft de gemeente een voortrekkersrol. Zij moet proactief met ondernemers,
eigenaren, banken, etc. in gesprek gaan. Als onafhankelijke derde, met oog voor het
algemeen belang, is het aan de gemeente om partijen samen te brengen. Op die manier
komt een beweging op gang.
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