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Verkiezingen gaan over mensen. 

Over u en over mij. Over onze 

ouders, onze kinderen, onze buren, 

de leerkracht op de school, onze 

werkgever en onze werknemers. 

Ze gaan over ons en onze manier 

van samenleven.

Geloof
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om 
een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en 
bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

De kern van onze identiteit is en blijft ons geloof in de Bijbelse boodschap over God, mens en schepping. Als volgelingen 
van Jezus Christus willen we daar in de politieke arena handen en voeten aan geven. Wij zijn een unie van christenen 
met een mooie boodschap en een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld. Wij willen vanuit dat hart spreken 
en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto: 
Geef geloof een stem!

Samenleving
In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer, de aanhoudende migratie van vluchtelingen 
plaatst ons voor grote uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen 
tussen wal en schip te raken. 
De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit. De ChristenUnie 
onderkent dit en vindt het daarom meer dan ooit belangrijk om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat 
om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. 

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. In de huidige tijd is er echter meer 
sprake van individualisme en eenzaamheid. Daarnaast wordt veel meer dan vroeger verantwoordelijkheid van de 
mensen zelf gevraagd voor het regelen van ondersteuning. Dit leidt vaak tot teleurstelling en zorgen, waarbij mensen 
soms tussen wal en schip belanden.

Iedereen is waardevol
In Hardinxveld-Giessendam is het prettig wonen en leven. Haar inwoners, ook zij die van ver bij ons zijn komen wonen, 
geven Hardinxveld-Giessendam kleur en identiteit. De ChristenUnie blijft inzetten op de participatiesamenleving. Het 
is belangrijk als mensen elkaar als het kan, helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor 
passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie wil in Hardinxveld-
Giessendam bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor 
Hardinxveld-Giessendam dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. 
Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel 
leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Een 
Samenleving met toekomst. 

Zet je in voor de bloei van de 
stad waarin je woont, 

want de bloei van de stad

is ook jullie bloei. 

(Jeremia 29:7)

Wij willen geen samenleving waarin ons 

verteld wordt wat we moeten denken 

en doen, maar wij willen vrijheid om te 

geloven en om zelf verantwoordelijkheid 

te nemen, Wij willen een gemeente waar 

een bescheiden overheid ruimte biedt aan 

inwoners die maatschappelijk initiatief 

tonen. We willen een wereld waarin we 

omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar 

blijft, ook voor onze kinderen. Niet dat wij 

een betere wereld kunnen maken. Maar we 

maken wel verschil in de manier waarop we 

met elkaar en de schepping om gaan.
Kernboodschap
De ChristenUnie vat de boodschap van geloof, hoop en liefde als volgt samen:

De ChristenUnie:

• Zorgt dat iedereen meetelt

• Investeert in de toekomst van kinderen

• Komt op voor (godsdienst)vrijheid

ChristenUnie, partij in de samenleving
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Zorg voor kwetsbare inwoners en vluchtelingen
De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. De ChristenUnie 

wil dat er gedacht wordt vanuit de zorg- en hulpvragen van burgers. Daarbij zal de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam de activiteiten vanuit de samenleving aanvullen en ondersteunen. Voor 

vergunninghouders die in ons dorp zijn komen wonen voelen wij een extra verantwoordelijkheid. 

Iedereen hoort erbij

• Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast worden wil de ChristenUnie dat 
er voorzieningen worden getroffen zodat signalen, ook vanuit het netwerk, tijdig 
worden opgevangen en waarbij waar nodig ondersteuning wordt geboden.

• Chronisch zieken en mensen met een handicap moeten kunnen blijven rekenen op 
steun vanuit de gemeente Hardinxveld-Giessendam zodat zij kunnen blijven meedoen 
in de samenleving. De ChristenUnie wil zorg vanuit de buurt bevorderen.

• Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met 
de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers of, indien gewenst, een onafhankelijk 
adviseur bij het formuleren van de hulpvraag en bij het kiezen van de juiste oplossingen.  

• Aanvullend op de ondersteuning die mensen krijgen vanuit kerken, familie en 
andere maatschappelijke verbanden, zal de gemeente moeten zorgen voor een 
vangnet voor hen die desondanks buiten de boot dreigen te vallen.

• Mensen met een handicap moeten kunnen meedoen. De ChristenUnie wil zich 
daarbij ook inzetten en actief meedenken over te nemen maatregelen. 

•  Ook in onze gemeente is er schuldenproblematiek en armoede, waarvan de oorzaak 
divers kan zijn. Om te voorkomen dat deze mensen in de (officiële) schuldhulpverlening 
terechtkomen, zal vroegtijdige begeleiding en ondersteuning nodig zijn.

•  Activiteiten vanuit de samenleving die kennis van de Nederlandse taal en participatie 
van nieuwkomers bevorderen worden omarmd. De ChristenUnie vindt het belangrijk 
dat deze activiteiten afgestemd worden op het niveau van de nieuwkomer. 

•  De gemeente steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen 
aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.

      SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE PIJLER

Volksgezondheid
Vele zaken m.b.t. de volksgezondheid worden regionaal vastgesteld. Daarvan is er een aantal 

die door de gemeente zelf kan worden ingevuld en waarvan de ChistenUnie vindt dat die ruime 

aandacht nodig hebben zoals:

Gezondheid vraagt inzet

• Preventie op het gebied van roken, drank, drugs en overgewicht. In dat verband is het 
gewenst dat schoolpleinen van middelbare scholen rookvrij worden gehouden.

• Gewichtsconsulenten als preventiemiddel / adviseurs op scholen, sportverenigingen en sociaal werk.

• T.a.v. de inspectie jeugdzorg / Veilig Thuis zullen de veiligheidsplannen en -afspraken beter moeten 
worden gemaakt en vastgelegd. Het monitoren na overdracht van een melding aan het lokale veld of een 
hulpverlener zal verbeterd moeten worden en de doorlooptijd van onderzoek moet worden teruggebracht.

• Er zal keuzevrijheid moeten zijn op het gebied van inenting om religieuze of andere redenen.

Gezin, jeugd en onderwijs
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Hardinxveld-Giessendam moet daarom 

inzetten op veilige en sterke gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil 

dat kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dichtbij 

huis en school kunnen krijgen, passend bij de identiteit van het gezin. Daarom willen we ouders 

ondersteunen onder andere door ouderschapscursussen aan te bieden via consultatiebureaus. 

Stabiele gezinnen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen

• Multi-probleemgezinnen hebben een integrale aanpak nodig, waarbij hulpverleningsinstanties 
nauw samenwerken en het gezin te maken heeft met één aanspreekpunt.

• De continuïteit van zorg en ondersteuning voor jongeren in de jeugdzorg die 18 jaar worden verdient 
extra aandacht. De overdracht van Jeugdzorg naar WMO moet zo soepel mogelijk verlopen.

• Kwetsbare jongeren hebben vaak extra ondersteuning nodig bij de overstap van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs. Een mentor of maatje zou kunnen helpen bij deze overstap. 

• Om problemen te voorkomen en vroeg te signaleren zal nauw samengewerkt moeten 
worden met professionals in het onderwijs en voorschoolse voorzieningen.

• De leerplichtambtenaar dient deel uit te maken van het sociaal team. Schoolverzuim 
staat vaak niet op zichzelf, er schuilt vaak een complexe problematiek achter.

• De ChristenUnie wil dat de gemeente inzet op een goede aansluiting van onderwijs, 
overheid en bedrijfsleven. Aandacht voor vmbo- en mbo-opleidingen die 
aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven is hierbij belangrijk.
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Veiligheid 
Bij veiligheid denken we onder andere aan het verkeer, onze werkplek, de indeling van de wijk, 

terrorisme, gevaarlijke goederen over het spoor en de rijksweg, uitstoot door de industrie van 

over de gemeentegrenzen heen etc. etc. Het gaat hier om het welbevinden van onze burgers. De 

ChristenUnie wil hier meer werk van maken op alle beleidsterreinen. 

Veiligheidstoets bij elke ontwikkeling

• Thema veiligheid proactief betrekken bij toekomstige plannen.

• Veilige opvang voor slachtoffers van seksueel misbruik, mensenhandel en loverboys.

• Buurtpreventie blijven stimuleren en uitbreiden.

• Meer aandacht voor veilige en goed onderhouden fiets- en wandelpaden zoals zichtbaarheid van 
oversteekplaatsen en paaltjes, een oplossing voor het vrachtverkeer op de Rivierdijk, onderhoud, groenbeheer.

• Verbetering van de veiligheid op de kruising Rembrandtstraat/Juliana van Stolbergstraat door 
verwijderen van paaltjes en/of verkeer langer dan 10 meter te weren. 

Kunst, cultuur en sport 
De Christenunie ziet cultuur, recreatie en sport als gaven die we van God gekregen hebben om 

onze menselijke creativiteit te kunnen ontplooien, te kunnen ontspannen en te genieten van de 

schepping. De daadwerkelijke mogelijkheid om te kunnen sporten en te genieten van kunst en 

cultuur is het gevolg van de inzet van heel veel vrijwilligers bij heel veel verenigingen. 

Iedereen verdient het om zich te kunnen ontwikkelen

• Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines 
wordt met name op de momenten dat kinderen sporten ontmoedigd. 

• Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten. 

• Elk kind in Hardinxveld-Giessendam heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma. 

• De ChristenUnie waardeert de inzet van alle vrijwilligers bij verenigingen 
in ons dorp en wil deze waardering zichtbaar maken.

• Waar mogelijke draagt de gemeente de exploitatie van sportaccommodaties over aan verenigingen.

• De bibliotheek is een belangrijke voorziening die in beide dorpskernen beschikbaar moet blijven. 
De bibliotheekfunctie wordt zo mogelijk in combinatie met andere voorzieningen gehuisvest. 

• De cultuurhistorische waarden van ons gebied zijn belangrijke dragers van onze 
gezamenlijke identiteit. Door de instandhouding daarvan te stimuleren, willen wij bereiken 
dat onze inwoners zich thuis voelen en betrokken zijn bij hun leefomgeving. 
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      RUIMTELIJK-ECONOMISCHE PIJLER

Milieu, klimaat en energie
Wij geloven dat we de aarde van God hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. We 

mogen haar gebruiken en niet verbruiken, zodat ook toekomstige generaties hier profijt van hebben. 

Gelukkig gebeurt er veel; we wekken duurzame energie op door zonnepanelen, het huisvuil wordt 

gescheiden, we gaan ‘elektrisch’ rijden en hebben meer oog voor de natuur. Wij streven naar een 

overheid die dit stimuleert.

Zuinig zijn op de schepping

• Wij willen een energieneutraal Hardinxveld-Giessendam. 

• Geen afval meer in Hardinxveld-Giessendam.

• We gooien ontzettend veel weg. Er is een grote stap gezet met het invoeren van omgekeerd 
inzamelen (aan huis afval scheiden). Daarmee zijn we er niet. Samen met Waardlanden moet er 
gezocht worden naar nog veel meer hergebruik van reeds gescheiden afval. Dat betekent ook 
een maximale inspanning om gerecycled materiaal in te kopen, en hergebruik van overbodige 
spullen (circulaire economie). In Nederland zijn er innovaties genoeg, die passen in ons dorp!

• De Betuweroute blijft een bron van (geluids-)hinder. De gemeente kan samen met Prorail, Provincie en 
anderen onderzoeken of geluidswering (met daarin verwerkt zonnepanelen) een interessante optie is.

• Door de aanleg van meer ‘waterpartijen’ verbeteren we de bergingscapaciteit 
van water en versterken het aanzien van ons dorp.

• De bouw van (hoge) reclamezuilen wordt ontmoedigd.

• De ChristenUnie wil meewerken aan het oprichten van een buurt- energie coöperatie. 

• Door bedrijven te stimuleren en te motiveren tot energie beperkende maatregelen is er 
nog veel milieuwinst te behalen. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld. 

Economie
Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt. Iedereen 

verantwoordelijkheid neemt. Als werken en vrije tijd in balans zijn en groei groen is en grenzen 

kent. Een volledige 24-uurseconomie is dan ook niet het einddoel, de zondag als collectieve 

rustdag komt de samenleving ten goede. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de economie 

in Hardinxveld-Giessendam, daarnaast worden zzp’ers steeds belangrijker. 

De economie is er voor de mens, de mens niet voor de economie

• De ChristenUnie is tegen de introductie van koopzondagen. Een collectieve rustdag komt 
de samenleving ten goede. Want één rustdag levert meer dan zeven dagen arbeid. Vanuit 
onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. 

• Zzp’ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door één gemeentelijk aanspreekpunt 
voor ondernemers en flexplekken in het gemeentehuis open te stellen voor startups. 

• De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren. Duurzaamheid 
en het bevorderen van een circulaire economie krijgen een plaats in het inkoopproces. 
Leverende bedrijven moeten aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

• Agrarische bedrijven moeten tevens de mogelijkheid hebben om nevenactiviteiten te 
ontplooien, met respect voor de kwaliteit van het buitengebied. Initiatieven die een 
bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bedrijfstak moedigen we aan. 
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Verkeer en mobiliteit 
De fileproblematiek op de snelweg zorgt voor milieubelasting in de directe omgeving en 

sluipverkeer in het dorp. In wijken zoals “Over ’t spoor” en de noordkant van de Nieuweweg  zijn 

parkeerproblemen die vragen om oplossingen. Je moet overal veilig kunnen wandelen en fietsen. 

Hulpdiensten moeten overal goed kunnen komen.

Overleg met betrokkenen brengt oplossingen nabij

• Maatregelen tegen sluipverkeer zijn nodig. 

• Doeltreffende maatregelen nemen voor parkeren in diverse wijken in overleg met bewoners. 

• Schuilmogelijkheid verbeteren op de perrons op de stations in Hardinxveld-Giessendam. 

• De ChristenUnie wil dat een waterbusverbinding naar Dordrecht vanuit 
zowel Beneden- als Boven-Hardinxveld wordt gerealiseerd. 

• De veerverbinding met Werkendam en Gorinchem handhaven.

Wonen, ruimte en recreatie 
Het is over het algemeen aantrekkelijk wonen in ons langgerekte dorp langs de Merwede. Nu de 

economie weer aantrekt en het bouwen weer op gang komt willen we, als rentmeesters van de 

schepping, zorgvuldig gebruik maken van de mogelijkheden die ons ter beschikking staan. Door 

toename van verkeers- en milieudruk op onze woonomgeving zullen we als gemeente extra 

zorgvuldig moeten omgaan met huisvesting, bedrijvigheid, recreatiemogelijkheden en leefmilieu. 

Ruimtelijk elan

• Voor de huisvesting van één-oudergezinnen, jongeren en senioren (zo veel mogelijk 
betaalbaar en grondgebonden) wordt extra aandacht gevraagd. 

• Om starters op de woningmarkt meer kansen te geven wil de ChristenUnie de ‘startersleningen’ 
weer invoeren. De vermindering van regeldruk kan worden voortgezet, door bijvoorbeeld ook 
ruimte te bieden voor (tijdelijke) huisvesting van ouderen nabij hun kinderen of andersom. 

• Vanaf nu moeten alle bouwplannen getoetst worden of ze ‘energie-neutraal’ zijn. Alle 
gemeentelijke gebouwen worden met voorrang hierop aangepast en dienen als voorbeeld. 

• Vanaf 2018 moet de verdere ontwikkeling van De Blauwe Zoom ‘aardgasvrij’ worden gemaakt. 
Daarnaast zullen alle woningbouwplannen worden getoetst op duurzaamheid, (her-)gebruik van 
milieuvriendelijk bouwmateriaal en toekomstbestendig zijn (aanpasbaar en levensloopbestendig). 

• Ontwikkel een ‘woonvisie’, die alle bovengenoemde aspecten in duidelijke kaders 
vat. In deze visie zal voldoende ruimte moeten zijn voor een goede mix van huur en 
koop, waaronder het zelfstandig ontwikkelen van particuliere woningen, 

• Er is voldoende parkeergelegenheid rond het centrumgebied dus de Peulenstraat kan (deels) autovrij 
worden gemaakt en ingericht als winkel/wandelgebied. Met terrasjes en vertier is dit tot een aantrekkelijke 
winkelstraat om te vormen. In beide kernen ontbeert onze gemeente een aantrekkelijk winkel- en 
recreatiegebied en daarom is het noodzakelijk een (lange-)termijnvisie hiervoor te ontwikkelen.

• Er liggen ruime kansen om meer gebruik te maken van het water van de Giessen en de rivier de Merwede, 
denk aan meer mogelijkheden voor recreatie en horecavoorzieningen . Voor de Merwede kan dit 
worden gevat in een  Masterplan met boulevard, uitzichtpunten, terrasjes, recreatiegebieden. 

• Verder ontwikkelen van natuur- en recreatiegebied ‘Giessenzoom’, met natuurpad, 
wandel- en fietsmogelijkheden, rondvaarten en vis-/aanlegsteiger. In samenhang met het 
ontwerpen van een recreatiegebied “Over het spoor”, een stiltegebied met kano-,  fiets-, 
skate- en wandelroute wordt onze gemeente nog aantrekkelijker om in te wonen.

• Wandel- en fietsroutes moeten zo veel mogelijk doorlopen en met elkaar verbonden zijn. Samen met 
de andere gemeenten in de Alblasserwaard en de provincie moeten knelpunten worden verholpen.
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Drechtsteden 
Voor de samenwerking in de Drechtsteden gaat de ChristenUnie primair uit van de lokale autonomie. 

In de Drechtsteden pakken we de thema’s op die de gemeente overstijgen (werken & economie, 

het sociale vangnet, wonen, bereikbaarheid en bedrijfsvoering). Een goed klimaat voor werk en 

inkomen is van groot belang voor de kwaliteit van leven. De gemeente dient een actieve rol te 

vervullen in het zoeken naar mogelijkheden in samenwerking met het bedrijfsleven. Een regionaal 

aantrekkelijk vestigingsklimaat is hier van belang. 

Bundeling van krachten moet zichtbaar rendement opleveren

• Uitgangspunt voor iedere samenwerking is de meerwaarde voor de burgers 
in onze eigen gemeente. Wat lokaal kan doen we lokaal.

• Afvalinzameling blijft bij Waardlanden. Het budget voor verbonden partijen (bijvoorbeeld 
de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden) wordt niet standaard verhoogd 
met de inflatiecorrectie, maar op basis van inhoudelijke voorstellen.

• Heldere communicatie over de vruchten van de regionale samenwerking vanuit 
het gemeentehuis in Hardinxveld-Giessendam is noodzakelijk.

• De kracht van de Drechtsteden wordt benut voor het binnenhalen 
van provinciale, landelijke en Europese subsidies. 

• Optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers door de Drechtstedelijke 
organisatie (bijvoorbeeld door de sociale dienst) verdient blijvende aandacht.

• De gemeente dient een actieve rol te vervullen in het activeren van mensen richting werk (bijvoorbeeld 
met behulp van stageprogramma’s, maatschappelijke projecten, het vragen van tegenprestaties). 

• Uitbreiding van toegankelijk natuurgebied ‘De Merwelanden’ met wandel- en 
fietspaden ten zuiden van de Merwede tegenover onze gemeente.

      BESTUUR EN DIENSTVERLENING 

Betrouwbare overheid
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Onze samenleving is niet het werk van de 

overheid, maar van Hardinxveld-Giessendammers.  De gemeente heeft daarom een bescheiden rol 

en heeft vooral de taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. 

De ChristenUnie staat voor een gemeente die betrouwbaar, transparant, bereikbaar en herkenbaar 

is en die het vertrouwen van de burger waard is. 

Een betrokken overheid geeft ruimte aan burgerlijk initiatief

• Fysieke loketten zijn open op momenten dat inwoners daar ook gebruik van 
willen maken. De digitale dienstverlening wordt verder uitgebreid. 

• Er is ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied 
van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer. 

• Bestuurlijke drukte moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Bestuurders moeten vooral in 
contact staan met inwoners (bijvoorbeeld door wijkbezoeken) in plaats van elkaar bezig te houden.

Financiën
Een verantwoorde financiële politiek laat zich niet alleen aflezen aan uitgaven en inkomsten die 

met elkaar in evenwicht zijn. Het betekent vooral dat geld op een verstandige manier wordt besteed 

aan de juiste doelen. We investeren met het oog op het belang van de inwoners in Hardinxveld-

Giessendam. 

Vertrouwen is zien en waarderen waarin wordt geïnvesteerd

• De lokale lastendruk stijgt niet meer dan de inflatie, maar ook niet automatisch met de inflatie 

• Het kwijtscheldingsbeleid is een belangrijk onderdeel van het beleid 
in de strijd tegen sociaal isolement en armoede. 

• De ChristenUnie is voor experimenten met burgerbegrotingen, 
waarbij het budgetrecht van de raad overeind blijft. 
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Hardinxveld-Giessendam

www.christenunieHG.nl

Geef geloof een stem!


