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Voorwoord 
 
Beste Hardinxveld-Giessendammer, 
 
Met trots presenteren we u het Verkiezingsprogramma In verbinding van de ChristenUnie voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Vanuit 
dit programma zal de ChristenUnie zich inzetten voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Deze 
verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, 
de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van 
samenleven in Hardinxveld-Giessendam 
 
Vanuit het verkiezingsprogramma zetten wij ons in voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Dit 
wil de ChristenUnie niet alleen doen. De coronacrisis leert dat we alleen geen problemen kunnen 
oplossen, maar dat we elkaar nodig hebben. De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle 
mensen. Verbinding is voor de ChristenUnie belangrijk. De ChristenUnie staat voor verbinding met 
God, verbinding met de aarde en verbinding met elkaar.  
 
Verbinding met God 
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen 
te leven. 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 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 hebben een mooie boodschap en een 
hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld. Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken.  
 
Verbinding met de aarde 
Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen ligt. We 
laden ons op in mooie landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid van bloemen, 
bomen, insecten en andere dieren. Als rentmeesters van deze aarde hebben we de verplichting om 
deze te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit gaat over grote thema’s als ‘van het gas 
los’ en energieneutraal leven. Het gaat ook over dingen heel dichtbij. We moeten ons prettig voelen 
op de plek en in de omgeving waar we wonen. 
 
Verbinding met elkaar 
Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een 
Hardinxveld-Giessendam waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Juist tijdens de 
coronacrisis ontstonden er mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzagen. Er is kracht in de 
samenleving! Het is belangrijk dat 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. 
 
Willem Pors 
Lijsttrekker Hardinxveld-Giessendam 
December 2021 
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1 - Sociaal-maatschappelijk 
 
Zorg voor kwetsbare inwoners en vluchtelingen 
Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van 
prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd. Al het leven, in gaafheid en 
gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, deel te kunnen nemen aan de samenleving, 
om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. De ChristenUnie is groot 
voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg- en hulpvragen van burgers staan daarbij 
centraal. De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil activiteiten vanuit de samenleving aanvullen en 
ondersteunen.  
 
 De gemeente Hardinxveld-Giessendam ontwikkelt een ruim aanbod in 

mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening. Goede 
dagbestedingsvoorzieningen zijn hierbij onmisbaar.  

 Chronisch zieken en mensen met een beperking moeten kunnen rekenen op steun 
vanuit de gemeente Hardinxveld-Giessendam zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam denkt actief mee over te nemen maatregelen.  

 De ChristenUnie wil zorg vanuit de buurt toepassen. 
 Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd 

met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers en/of een onafhankelijke 
cliëntondersteuner.  

 We hebben hierbij ook aandacht voor mensen die zorg mijden, maar hier wel recht op hebben. 
Met deze mensen probeert de gemeente ook in gesprek te komen.  

 De ChristenUnie wil meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen om kosten te besparen 
en verspilling te voorkomen. 

 Om te voorkomen dat mensen in de (officiële) schuldhulpverlening terechtkomen, is 
vroegtijdige begeleiding en ondersteuning nodig. 

 De ChristenUnie wil ruimte geven aan woonzorginitiatieven waarbij inwoners elkaar 
ondersteunen in de verschillende levensfasen. 

 De gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt een dementievriendelijke gemeente door 
relevante medewerkers een gerichte training Samen Dementievriendelijk aan te bieden, 
dementie in de samenleving bespreekbaar te maken en de juiste zorg en ondersteuning te 
bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

 Activiteiten vanuit de samenleving die kennis van de taal en participatie van nieuwkomers 
bevorderen worden omarmd. 

 De gemeente blijft nauw samenwerken met de werkgroep Kerk en Vluchteling bij de 
integratie van statushouders.  

 In Hardinxveld-Giessendam heeft iedere inwoner een volwaardige plaats. De gemeente werkt 
daarom aan het ontwikkelen én uitvoeren van een brede, lokale inclusie-agenda. 

 
Gezin, jeugd en onderwijs 
Kinderen en jongeren hebben de toekomst voor zich liggen. De gemeente Hardinxveld-Giessendam 
moet daarom inzetten op veilige en sterke gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. Kinderen en 
jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze zoveel mogelijk dichtbij huis en school. 
De zorg en het onderwijs passen waar mogelijk bij de identiteit van het gezin.  
 
 Multi-probleemgezinnen hebben een integrale aanpak nodig, waarbij 

hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en het gezin te maken heeft met één 
aanspreekpunt. 
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 Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid. 
Dit beleid is allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van de relaties van 
alle ouders in Hardinxveld-Giessendam, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding 
onvermijdelijk is. 

 Door vroeg te signaleren kunnen sommige problemen voorkomen worden. Hiervoor wordt nauw 
samengewerkt met professionals in het onderwijs, voorschoolse voorzieningen en 
jeugdzorg. 

 Meer zorg is niet altijd de oplossing. Kinderen mogen zijn zoals ze zijn. We hoeven niet alles 
te medicaliseren, maar soms volstaat normaliseren.  

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

 Bij onderwijshuisvesting wordt ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs gestimuleerd. Er 
is aandacht voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.  

 De gemeente blijft inzetten op een goede aansluiting tussen onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven. De gerealiseerde verbindingen tussen techniek en bouw en VMBO en MBO 
willen we uitbouwen.  

 
Kunst, cultuur en sport  
De ChristenUnie ziet cultuur, recreatie en sport als gaven die we van God hebben gekregen om onze 
menselijke creativiteit te kunnen ontplooien, te kunnen ontspannen en te genieten van de schepping. 
Hardinxveld-Giessendam wordt gevormd door haar inwoners. Zij vormen het karakter, het uiterlijk en 
de geschiedenis van het dorp. Door de inzet van vele vrijwilligers bij diverse verenigingen is het 
mogelijk om te kunnen sporten en te genieten van kunst en cultuur.  
 
 De ChristenUnie waardeert de inzet van alle vrijwilligers bij verenigingen in ons dorp en wil 

deze waardering zichtbaar maken. 
 De bibliotheek is een belangrijke voorziening die in beide dorpskernen beschikbaar moet 

blijven. De bibliotheekfunctie wordt ook in Beneden-Hardinxveld in combinatie met andere 
voorzieningen gehuisvest.  

 De cultuurhistorische waarden van ons gebied (zoals musea, historische verhalen en 
monumenten) zijn belangrijke dragers van onze gezamenlijke identiteit. We stimuleren de 
instandhouding daarvan, zodat inwoners zich thuis voelen en betrokken zijn bij hun 
leefomgeving. 

 De gemeente Hardinxveld-Giessendam stimuleert en faciliteert contacten met 
belanghebbenden binnen de sport, recreatie en cultuur, door bijvoorbeeld het oprichten 
van platforms.  

 Recreatieve 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 ontbrekende schakels worden opgelost en routes bekend worden gemaakt bij het 
publiek.  

 De gemeente Hardinxveld-Giessendam investeert in veilige wandelroutes binnen en buiten 
de bebouwde kom, denk bijvoorbeeld aan een wandelpad langs de Spoorweg.  

 Het Sportakkoord “Hardinxveld-Giessendam Beweeg Mee(r)!” wordt vanaf 2022 
doorgezet. 

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

 Elk kind moet zijn talenten kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door te sporten of naar muziekles 
te gaan. Als geld hiervoor een belemmering vormt, dan lossen we dat op.  
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 De gemeente voorziet in sportaccommodaties die voldoen aan de wensen van inwoners, 
verenigingen en scholen.  

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

 
Volksgezondheid 
Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. De coronacrisis 
heeft nogmaals aangetoond dat we onze gezondheid niet in de hand hebben. De gezondheidszorg is 
een verantwoordelijkheid van “Den Haag”. De inzet van de gemeente is gericht op preventie en 
vroegsignalering, want voorkomen is beter dan genezen!   
 

 Mensen zijn geschapen door God. Het is niet de bedoeling dat zij door drugs of drank 
zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt raken.   

 Preventie richt zich op het terugdringen van roken, het gebruik van drank en drugs en 
overgewicht. We zien de kinderen van nu als de 1e rookvrije generatie.  

 Op basis van het landelijke Preventieakkoord komt er in Hardinxveld-Giessendam een lokaal 
Preventieakkoord.  

 Er zal keuzevrijheid zijn om op basis van religieuze of andere redenen een eigen keuze te 
maken op het gebied van vaccineren. Om een goede keuze te kunnen maken is 
voorlichting van cruciaal belang.  

 
Openbare orde en veiligheid  
Bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard 
waar het moet, zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun 
omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders. De overheid heeft de 
plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Daarbij ziet de ChristenUnie een grote 
rol voor de samenleving.  
 
 Inwoners zijn heel belangrijk bij het signaleren van veiligheidsproblemen. 

Whatsappgroepen en buurttoezicht vervullen hierbij een belangrijke rol. Een zichtbare 
wijkagent is hierbij van cruciaal belang.  

 De ChristenUnie is trots op onze vrijwillige brandweer. Een goed onderkomen voor training 
en ontmoeting is voor hen onmisbaar.  

 Regels die we als gemeente hebben vastgesteld worden gehandhaafd. Als we niet willen 
handhaven passen we de regel aan.  

 Mensenhandel, prostitutie en ondermijning komt ook voor in onze gemeente. We kijken niet 
weg, maar bestrijden dit samen met buurgemeenten en partners.  

 De ChristenUnie wil dat veilige opvang voor slachtoffers van seksueel misbruik, mensenhandel 
en loverboys wordt gegarandeerd.  

 De ChristenUnie wil een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte.  
 Om overlast door vuurwerk te voorkomen is de ChristenUnie voor een algemeen 

vuurwerkverbod. Rond de jaarwisseling wordt op een beperkt aantal plaatsen vuurwerk 
toegestaan.   
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2 – Milieu, klimaat en energie 
 
Milieu, klimaat en energie.  
We zijn onderdeel van de prachtige schepping. Het bestaan daarvan ligt in Gods handen. De 
ChristenUnie wil zich inzetten voor een groene, duurzame economie, waarbij we rekening houden met 
de grenzen van wat de aarde aankan.  
 
 De ChristenUnie wil een energieneutraal Hardinxveld-Giessendam. We maken ruim baan 

voor schone energie en willen af van fossiele brandstoffen. Daarnaast zetten we in op 
energiebesparing in industrie, woonomgeving en vervoer. Bij nieuwbouw is energieneutraal de 
norm.  

 De restruimte langs de Betuwelijn gebruiken we om (tussen nieuw groen) zonnepanelen te 
plaatsen.  

 Om de energietransitie dichterbij burgers en bedrijven te brengen, ondersteunt de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam de oprichting van buurt-energiecoöperaties. 

 Bedrijven worden gestimuleerd en gemotiveerd tot energiebeperkende maatregelen. De 
gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld. Door samen te werken brengen bedrijven 
elkaar op ideeën en zetten zo extra stappen om energieneutraal te worden.  

 De ChristenUnie wil burgers betrekken bij klimaatadaptatie. De gemeente geeft daarom 
gerichte voorlichting over energiebesparing, meer groen in de tuin en andere vormen van 
verduurzaming. Initiatieven vanuit burgers, zoals bijvoorbeeld rondom het meebeheren van het 
openbaar groen, worden gesteund. 

 De gemeente Hardinxveld-Giessendam onderzoekt samen met Prorail, de provincie en anderen 
de mogelijkheid van een natuurlijke buffer en geluidswering langs de Betuwelijn, 
waarbij er een combinatie wordt gemaakt tussen geluidswering, extra groen en zonnepanelen.  

 Door de aanleg van meer waterpartijen verbeteren we de afvoer van water en versterken we 
het aanzien van ons dorp.  

 Het bomenbeleidsplan wordt herzien, zodat meer bomen behouden blijven.  
 Vanuit de zorg voor de schepping is ook de zorg voor dieren voor de ChristenUnie belangrijk. 

Dierenwelzijn en de aanpak van dierenmishandeling verdienen daarom onze blijvende aandacht  
 Biodiversiteit wordt bevorderd, bijvoorbeeld in het beheren van het groen.   
 Om goed te kunnen wonen is een groene omgeving noodzakelijk. Bij het kappen van bomen op 

gemeentelijke terreinen en in gebieden die nieuw ontwikkeld worden, wordt minimaal de 
verloren CO2-opvang gecompenseerd.  

 De ChristenUnie streeft naar een circulaire economie in Hardinxveld-Giessendam.  
 De ChristenUnie streeft naar maximaal 100 kilo afval per persoon. Om deze doelstelling te 

halen is tariefdifferentiatie nodig: het zogenaamde DIFTAR systeem. Wie restafval aanlevert, 
moet daarvoor betalen. Waar restafval niet kan worden voorkomen (denk bijvoorbeeld aan luiers 
en medisch afval), wordt een uitzondering gemaakt. De nieuwe maatregelen worden 
geëvalueerd.  

 Samenwerking tussen Waardlanden en de kringloopwinkel wordt gestimuleerd. 
Initiatieven zoals repair worden omarmd en gefaciliteerd.  

 De gemeente Hardinxveld-Giessendam faciliteert kenniskringen die zich richten op het 
besparen van grondstoffen en energie.  
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3 - Ruimtelijke ordening en economie 
 
Economie 
Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt, ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt, werken en vrije tijd in balans zijn en als de groei groen is en grenzen 
kent. De ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. We zien echter ook dat 
mensen zoeken naar meer rust en onthaasting De coronacrisis heeft dit nog eens duidelijk onder de 
aandacht gebracht. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de economie in Hardinxveld-
Giessendam, daarnaast worden ZZP’ers steeds belangrijker. 
 
 Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke 

levensovertuiging genieten wij van de zondag als collectief rustmoment. Eén rustdag levert 
meer dan zeven dagen arbeid. Het huidige beleid om in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
geen koopzondagen toe te staan blijft gehandhaafd.   

 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 krijgen de mogelijkheid 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. 

 De ChristenUnie wil starters en doorgroeiers op de arbeidsmarkt ondersteunen.  
 De lokale overheid dient te investeren in goede bereikbaarheid en infrastructuur, zowel 

fysiek als digitaal.  
 Om leegstand te voorkomen gebruikt de gemeente haar netwerk en voert gesprekken met 

bedrijven om leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan.  
 Bij veranderende behoeftes van bedrijven op het gebied van ruimte zetten we in op het 

herstructureren van bedrijventerreinen. 
 Bedrijventerreinen worden aantrekkelijker gemaakt door groene ruimtes toe te voegen, 

zodat er gesport en gewandeld kan worden in pauzes en avonduren. 
 
Verkeer en mobiliteit   
Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk voor economie, sociale activiteiten en 
leefbaarheid. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar, maar de toename van de mobiliteit mag niet ten 
koste gaan van de leefomgeving. Meer dan de helft van alle verplaatsingen gebeurt op korte afstand. 
Daarom krijgt langzaam verkeer binnen onze gemeente zoveel mogelijk voorrang. De ChristenUnie 
pleit voor het STOP-principe: eerst Stappen, dan Trappen, dan Openbaar vervoer en dan pas de 
Personenwagen (auto).  
De ChristenUnie wil zich inzetten voor verduurzaming van de mobiliteit, verdwijnen van onnodig 
verkeer en vergroting van het aandeel lopen en fietsen.  
 
 Veiligheid op fietspaden (en voetpaden) heeft de hoogste prioriteit, in principe staan er 

daarom geen paaltjes.  
 De ChristenUnie pleit voor een doorlopende fietsroute tussen Alblasserdam en 

Gorinchem (F15). 
 Veilige fietsenstallingen, met name voor elektrische fietsen, zijn nodig.  

 
 De ChristenUnie wil een Waterbusverbinding naar Dordrecht vanuit zowel Beneden- als 

Boven-Hardinxveld realiseren. We handhaven de veerverbinding met Werkendam en Gorinchem. 
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 De gemeente Hardinxveld-Giessendam zet zich in om ons dorp aan te sluiten op de snelbus 
tussen Rotterdam en Utrecht. 

 We nemen in diverse wijken doeltreffende maatregelen voor parkeren. Dit doen we in 
samenspraak met bewoners.  

 Bij nieuwbouw en herstructurering organiseert de gemeente parkeren zo veel mogelijk 
geconcentreerd binnen een wijk.  

 Nieuwe wijken zijn ingericht op fietsers en voetgangers. Auto’s zijn te gast. 
 Om een goede verkeerscirculatie in ons hele dorp te borgen, doen we onderzoek naar de 

mogelijkheid om de hoofdontsluitingswegen te optimaliseren.  
 Bij de plannen tot verbreding van de A15 wordt onderzoek uitgevoerd naar optimalisatie van 

de op- en afritten.  
 De verdere ontwikkeling van het Oog is pas mogelijk als een goede ontsluiting naar de 

dorpskern is gerealiseerd.  
 Maatregelen tegen sluipverkeer zijn nodig. Om dit te realiseren overlegt de gemeente met 

andere betrokken organen (zoals de provincie, Rijkswaterstaat en Drechtsteden).  
 
Wonen, ruimte en recreatie   
Het is aantrekkelijk wonen in ons langgerekte dorp langs de Merwede. De beschikbare ruimte is 
beperkt, waardoor belangen soms botsen. De ChristenUnie wil het natuurlijk evenwicht dat God in Zijn 
schepping heeft gelegd beschermen. Daar baseren we onze keuzes op. Duurzaam gebruik van ruimte 
is het uitgangspunt. Niet bouwen om te bouwen, maar om te leven. Wonen gaat over samenleven, 
samenhang en de gemeenschap in straat of buurt. De verkeers- en milieudruk op onze 
woonomgeving neemt toe. Daardoor moeten we als gemeente extra zorgvuldig omgaan met 
huisvesting, bedrijvigheid, recreatiemogelijkheden en leefmilieu.   
 
 De ChristenUnie staat voor een woonvisie met aandacht voor alle relevante doelgroepen. In 

deze visie is voldoende ruimte voor een goede mix van huur- en koopwoningen, het zelfstandig 
ontwikkelen van particuliere woningen en voor ontwikkeling door ontwikkelaars. 

 Het woonbeleid van onze gemeente moet gebaseerd zijn op de actuele vraag en op 
toekomstige ontwikkelingen. We moeten levensloopbestendig bouwen. 

 Om starters op de woningmarkt meer kansen te geven wil de ChristenUnie specifieke 
maatregelen die starters helpen op de woningmarkt. Te denken valt aan de startersleningen. 

 De gemeente Hardinxveld-Giessendam biedt ruimte voor (tijdelijke) huisvesting van 
ouderen vlakbij hun kinderen of andersom. 

 De ChristenUnie is voor een woonverplichting bij nieuwbouw, zodat huizen niet opgekocht 
kunnen worden door speculanten. 

 Nieuwbouw is gericht op alle doelgroepen. Er is variatie in het soort woningen dat gebouwd 
wordt.   
 

 De gemeente Hardinxveld-Giessendam ontwikkelt een langetermijnvisie op de 
Peulenstraat. Hierin wordt opgenomen dat de Peulenstraat mogelijk (deels) autovrij kan 
worden gemaakt en ingericht als winkel- en wandelgebied, met ruimte voor terrasjes en meer 
levendigheid.   

 Door voorzieningen voor recreatie en horeca maken we meer gebruik van het water van 
de Giessen en de Merwede. Voor de Merwede wordt dit gevat in een masterplan met 
boulevard, uitzichtpunten, terrasjes en recreatiegebieden. Hier kan het geld uit de regiodeal voor 
worden ingezet. 

 Er zijn nu drie grote reclamemasten, dat is voor de ChristenUnie meer dan genoeg. 
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4 - Bestuur en dienstverlening 

 
De gemeente, dat zijn we samen  
De ChristenUnie wil dat inwoners in Hardinxveld-Giessendam zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor het eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de 
samenleving oppakken. De gemeente en inwoners zoeken er met elkaar naar hoe ze de kracht van de 
samenleving kunnen aanspreken om te werken aan gerechtigheid. Daarbij moet de inwoner kunnen 
reken op een bestuur en gemeentelijke organisatie die betrouwbaar, transparant, bereikbaar en 
herkenbaar is en die het vertrouwen van de inwoners waard is. 
 
 Fysieke loketten zijn open op momenten dat inwoners daar ook gebruik van willen maken. De 

digitale dienstverlening wordt verder uitgebreid. 
 Er is veel ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van 

duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer. 
 Participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen bij het maken en 

uitvoeren van plannen is het uitgangspunt. We gebruiken kennis en kunde uit de praktijk. 
 Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, 

om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven 
los te laten. 

 De gemeente Hardinxveld-Giessendam betrekt inwoners bij werkzaamheden in hun wijk. 
Inwoners praten mee en de gemeente geeft goede voorlichting en uitleg.  

 De ChristenUnie wil zich verbinden met mensen die het veel moeilijker hebben dan wij in ons 
welvarende land. Komende jaren willen we onderzoeken hoe we hier door middel van een 
vriendschaps- of partnerband met een gemeente in een minder ontwikkeld land verdere 
invulling aan zouden kunnen geven.  
 

Financiën 
Een verantwoorde financiële politiek uit zich niet alleen in 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. 
 
 De afgelopen periode kenmerkte zich door grote financiële tekorten (o.a. op jeugdzorg). Wij 

dringen er bij het Rijk op aan om gemeenten een passende vergoeding te geven voor de 
taken die moeten worden uitgevoerd. 

 De lokale lastendruk stijgt niet meer dan de inflatiecorrectie, maar ook niet automatisch 
met de inflatiecorrectie mee. 

 Het kwijtscheldingsbeleid is een belangrijk onderdeel in de strijd tegen sociaal isolement 
en armoede. 

 Bij een gezond financieel beleid horen voldoende reserves om calamiteiten te kunnen 
opvangen. Structurele uitgaven moeten met structurele middelen gedekt zijn en dus niet 
met incidentele meevallers. 

 Zorg voor elkaar, en zeker voor onze kwetsbare medemensen, staat voorop bij het maken 
van financiële en beleidsmatige afwegingen. 

  
Samenwerking in de regio  
Bij samenwerking in de regio gaat de ChristenUnie uit van lokale autonomie. We werken samen met 
verschillende partners: Binnen Drechtsteden werken we samen op het gebied van werk en economie, 
de energietransitie, de Sociale Dienst Drechtsteden en WMO, bereikbaarheid en bedrijfsvoering. Op 
het gebied van veiligheid, gezondheid en jeugdzorg werken we samen binnen Zuid-Holland-Zuid en op 
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het gebied van water en klimaatadaptatie binnen de Alblasserwaard. Ook trekt de gemeente regionaal 
op met het bedrijfsleven om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te realiseren. 
 
 Uitgangspunt voor iedere samenwerking is de meerwaarde voor de inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke partijen in onze gemeente. Wat lokaal kan doen we lokaal. 
 Het budget voor verbonden partijen (bijvoorbeeld de Sociale Dienst Drechtsteden) wordt niet 

standaard verhoogd met de inflatiecorrectie, maar op basis van inhoudelijke voorstellen. 
 Heldere communicatie over het waarom én de resultaten van de regionale 

samenwerking vanuit het gemeentehuis in Hardinxveld-Giessendam is noodzakelijk.  
 De kracht van de Drechtsteden ligt in het binnenhalen van provinciale, landelijke en 

Europese subsidies. 
 Optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers, ook bij regionale uitvoering 

(zoals bijvoorbeeld de Sociale Dienst Drechtsteden) verdient blijvende aandacht. De gemeente 
is aanspreekbaar op deze dienstverlening. 

 De gemeente heeft een actieve rol in het stimuleren en activeren van mensen richting 
werk (bijvoorbeeld met behulp van stageprogramma’s, maatschappelijke projecten, het 
vragen van tegenprestaties). 

 Om (jonge) inwoners een mooie baan te bieden in onze regio werkt 
de gemeente regionaal samen met ondernemers en het onderwijs aan optimalisatie van 
de aansluiting tussen wat bedrijven nodig hebben en het onderwijs kan bieden. 

 De lokale fractie gebruikt de contacten met de fracties van de ChristenUnie in de provincie 
en de Tweede Kamer om betere resultaten te bereiken voor onze inwoners. 
 


