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Doe met ons mee. 
Geef geloof een stem!

Het Verkiezingsprogramma is opgesteld onder verantwoording van het bestuur van de kiesvereniging ChristenUnie Hardinxveld-
Giessendam. Het programma is bekrachtigd door de leden in de ALV van 13 november 2013. Meer informatie is te vinden 
op www.christenuniehg.nl, of www.facebook.com/christenuniehg. Nadere informatie over de diverse standpunten kunt u 
opvragen bij lijsttrekker Jan Nederveen: jannederveen@hardinxveld-giessendam.christenunie.nl
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Inleiding
Veranderingen op til
De naam van het schip op de omslag van dit verkiezingsprogramma is misschien wel veelzeggend voor de raadsperiode 
2014-2018. Quo Vadis of wel “Waarheen gaat gij”. Waar gaat het heen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Immers 
bestuurlijk is er veel in beweging in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en ook onze gemeente is daarbij, als onderdeel 
van dit gebied, betrokken. In 2017 zal onze gemeente Hardinxveld-Giessendam zestig jaar bestaan. Halen we dat nog, of maken 
we dan al deel uit van een groter bestuurlijk geheel. Of lukt het ons toch door het aangaan van samenwerkingsverbanden 
zelfstandig te blijven en als dat kan, willen we dat wel. Het zal een onderwerp zijn dat de komende vier jaar ongetwijfeld 
veelvuldig in de gemeenteraad aan de orde zal komen.

Vergeleken bij het ontstaan van onze gemeente, een kleine zestig jaar geleden, is er  veel veranderd op sociaal, economisch en 
bestuurlijk gebied. Er is ook veel gebleven. Onze drukke gemeente, met zijn vele industriële activiteiten, maar met tegelijkertijd 
zijn prachtige open en groene achterland van de Alblasserwaard, mag er zijn.
Wat dat betreft biedt de ligging in de rand van de Randstad, gepaard met de aanwezigheid van uitstekende verbindingen, nog 
steeds veel kansen.
Wat voor een belangrijk deel ook is gebleven is de sterke sociale samenhang, die zich op tal van terreinen manifesteert. Het 
zal wat de ChristenUnie betreft de kunst zijn de hiervoor genoemde zaken in een goede verhouding te combineren. Dat is een 
opgave voor het gemeentebestuur en de inwoners van Hardinxveld-Giessendam samen. 
De ChristenUnie wil daar graag aan bijdragen.

Het gaat over mensen
Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school om de hoek, 
de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven. Wij geloven 
dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat mensen 
meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet 
alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven.
Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien, zodat die 
nuttig kunnen zijn voor de gemeenschap en de mensen die daarbinnen leven. We willen niet alleen een overheid die op de 
centjes let, maar ook een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden.
Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar willen vrijheid om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. 
Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Geef geloof een stem
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspireren door de Bijbel. In de 
Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden 
van crisis en het kiezen van de juiste weg daarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan het nu gaat. Dat 
is misschien niet altijd gemakkelijk, maar wel een opdracht. 
De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God heeft mededogen met deze wereld, houdt 
van ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en 
voeten te geven. Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uitmaken van een 
beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet 
bewaren voor de kerk of thuis, maar ervan uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en 
samen te werken voor een betere samenleving.
Wij geloven dat God dit van ons wil: recht doen, trouw zijn, en nederig de weg gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8).
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De kracht van de samenleving
De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een 
dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met 
Gods schepping.
De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als gezinnen, verenigingen en 
geloofsgemeenschappen - en ook door (maatschappelijke) organisaties, scholen en bedrijven. God heeft ons aan elkaar 
gegeven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar. Wij geloven 
dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor 
hun omgeving - en dat ze dat actief handen en voeten geven.

Samen het verschil maken
De ChristenUnie gaat bij de inrichting van het openbaar bestuur, de zorg, de woningcorporaties, het onderwijs en de 
politiezorg uit van de menselijke maat zodat burgers op lokaal niveau betrokken kunnen zijn: in wijken, buurten en dorpen. 
Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, helpen mee in de school van hun kinderen 
of het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en die 
verdienen als zodanig erkenning en respect. Zonder vrijwilligers is 
er voor veel eerdergenoemde sociale verbanden geen toekomst.
De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen. Samen willen 
wij in de samenleving het verschil maken. De ChristenUnie voelt 
zich aangesproken door de Bijbelse opdracht: 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). De ChristenUnie is een partij van christenen 
voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de 
liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Zuid-
Holland en voor Hardinxveld-Giessendam als onze gemeente.

Doe met ons mee. 
Geef geloof een stem!

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)



Verkiezingsprogramma 2014-2018 | ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam  |  Pagina 6 Verkiezingsprogramma 2014-2018 | ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam  |  Pagina 7 

1 Burger, bestuur en administratie
Het bestuur is er voor de burger en niet de burger voor het bestuur. Dit uitgangspunt is ruim 400 jaar geleden al vastgesteld 
in de Unie van Utrecht, bij de vorming van Nederland als zelfstandige staat. De gemeenteraad, die door de inwoners van 
Hardinxveld-Giessendam wordt gekozen, vertegenwoordigt de belangen van diezelfde inwoners. Dat betekent natuurlijk 
niet dat ieder als individu altijd in alles zijn of haar zin kan krijgen, maar wel dat de raadsleden voor het belang van de totale 
gemeenschap dienen te staan. 
De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en die het vertrouwen van de 
burger waard is. Dat geldt in het bijzonder voor de lokale overheid (raadsleden, wethouders, burgemeester én ambtenaren), 
die van alle bestuurslagen het dichtst bij de burger staat. De ChristenUnie ziet de gemeente ook als dienstbare bondgenoot 
van de samenleving. De gemeente heeft steeds meer een regisserende rol en zoekt nieuwe vormen van samenwerking met 
maatschappelijke partners (verenigingen, bedrijfsleven, kerken etc.). Dat vraagt van bestuurders en ambtelijke organisatie 
dat zij ondernemend en creatief zijn. Zij moeten zich niet in het gemeentehuis verschansen, maar naar buiten komen en 
naast de burger staan, om samen de handen uit de mouwen te steken. 
De ChristenUnie meent dat de overheid naast mensen moet staan. Wij denken daarover mee, stimuleren en ondersteunen 
waar nodig. Als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dient de overheid een vangnet te bieden.

Speerpunten
Bestuurscultuur 

• Een betrouwbare en integere politiek en een eerlijke en fatsoenlijke omgang tussen partijen, in het publieke debat 
en daarbuiten zijn een vereiste, waarvan zowel bestuurders als ambtenaren voortdurend doordrongen moeten zijn.

• De ChristenUnie gaat voor een benaderbare overheid. Dat betekent vooral ook goede 
communicatie, van social media tot de balie. Wij nemen burgers serieus.

• De ChristenUnie wil werken aan een klantvriendelijke, begrijpelijke overheid, die zaken 
niet onnodig ingewikkeld maakt maar - waar mogelijk - zelfs eenvoudiger. 

• Communicatie met inwoners, bedrijven en instanties moet aan hoge eisen voldoen: relevante, tijdige 
informatieverstrekking en een goede bereikbaarheid van bestuur en organisatie zijn voortdurende aandachtspunten. 

Klankbordgroepen en wijkoverleggen 
• In onze gemeente staat het bestuur nog op vrij korte afstand van de burger. Dit willen we 

graag zo houden en het is daarom gewenst regelmatig wijkbezoeken af te leggen en bij 
meer specifieke onderwerpen steeds de hierbij betrokken burgers te betrekken.

• Klankbordgroepen kunnen dienen als platforms voor een meer structurele en 
gerichte gedachtewisseling tussen de burgers en het gemeentebestuur.
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Regionale samenwerking 
• De ChristenUnie wil verder bouwen aan de samenwerking met andere gemeenten, vooral 

in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Zo kunnen wij ook op lange termijn de 
dienstverlening betaalbaar houden en de kwetsbaarheid van onze gemeente verkleinen. 

• Wij maken ons sterk voor een transparante organisatie van taken die ‘op afstand’ worden uitgevoerd. 
Dat geldt ook voor de zaken die worden uitgevoerd op de schaal van Zuid-Holland Zuid. 

• Bestuurders van regionale organen zijn aanspreekbaar op de uitvoering van 
hun taken en leggen rekenschap af aan de gemeentebesturen. 

Gemeentelijke zelfstandigheid
• De vraag of de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in hun huidige vorm 

wel zelfstandig kunnen blijven opereren, wordt steeds nadrukkelijker gesteld. Het is zaak 
hierin binnen afzienbare tijd tot beslissingen te komen, aangezien dergelijke discussies veel 
tijd, geld en energie vragen, die beter aan andere dingen kunnen worden besteed.

• De ChristenUnie meent dat de gemeenten er goed aan doen het heft in eigen hand te houden en 
niet af te wachten welke beslissingen provincie of rijk over hen nemen. De uitkomsten van het 
onderzoek van de Commissie Schutte, die over de samenwerking in de regio moet adviseren, zullen 
nauwkeurig moeten worden bestudeerd, waarna een standpunt zal worden ingenomen. 

• Vooralsnog staat behoud van een zelfstandige gemeente Hardinxveld-Giessendam voor de ChristenUnie voorop, 
waarbij vergaande samenwerking met anderen een stevig fundament moet vormen voor de toekomst.

• Indien de gemeenten in de samenwerkingsregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
onverhoopt onvoldoende daadkracht en eensgezindheid tonen als het gaat om het zoeken 
van oplossingen wordt een  gemeentelijke herindeling door de ChristenUnie niet bij voorbaat 
uitgesloten. Voor ons zal daarbij het belang van de inwoners steeds leidend zijn.

Decentralisaties
• De komende jaren wordt een flink aantal taken van de rijksoverheid en provincie overgebracht (gedecentraliseerd) 

naar de gemeenten. Hoewel het decentraliseren van taken naar gemeenten past bij de visie van de 
ChristenUnie, wordt het uitvoeren van de op handen zijnde decentralisaties een zware opgave. De zorg 
voor het zwakke blijft daarbij voor ons voorop staan. Zorgvuldigheid en zorgzaamheid zijn cruciaal.

• Het gaat bij de jeugdzorg, AWBZ-taken en participatiewet om grote operaties, die gepaard gaan met forse 
bezuinigingen. Het is belangrijk om de (financiële) effecten van de stapeling van decentralisaties voor mensen 
die hiermee te maken hebben goed in beeld te hebben én aandacht te houden voor de financiële posities 
van individuele gemeenten. Ook het tempo waarin veranderingen worden doorgevoerd, is een punt van 
aandacht. Tevens zal voor een goede uitvoering op veel punten samenwerking in de regio nodig zijn.
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2 Openbare orde en veiligheid 
De zorg voor een veilige woonomgeving wordt door veel burgers terecht als een van de kerntaken van de overheid beschouwd. 
Alhoewel de overheid natuurlijk niet kan garanderen dat de burger nooit iets zal overkomen, vindt de ChristenUnie wel 
dat in redelijkheid alle noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen die de veiligheid bevorderen en hulp in het 
vooruitzicht stellen voor mens en dier in nood. Daartoe zal ook de gemeentelijke overheid het nodige moeten doen. 
De ChristenUnie vindt dat de veiligheidszorg in Hardinxveld-Giessendam vanuit het perspectief van de burger moet worden 
georganiseerd. Daarbij moet er oog voor zijn dat op een aantal punten een integrale aanpak wenselijk kan zijn.
De ligging van onze gemeente aan drukke vervoersassen, waarbij over water, weg en spoor veel mensen worden vervoerd 
en grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen passeren, vraagt om een daarop toegesneden veiligheidszorg en een adequate 
ongevallen- en rampenbestrijdingsorganisatie. 
De ChristenUnie wil inzetten op een slagvaardige veiligheidszorg en daar goede afspraken over maken met ambulancedienst, 
politie en veiligheidsregio. Betrokkenheid van inwoners en organisaties uit de buurt is van groot belang bij de analyse van 
veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan.

Speerpunten
De politie

• Wij streven naar politiezorg die zichtbaar is in de directe leefomgeving. De functie van de wijkagent is daarbij van 
bijzonder belang. De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijken, 
zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

• Wij pleiten ervoor om de inzet van de politie te behouden op het terrein van de handhaving van de 
APV en bestrijding van overlast. Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) kunnen worden ingezet 
voor specifieke taken, maar dit mag geen vervanging betekenen van het reguliere politiewerk.

• De inzet van de vrijwilligers voor het Buurttoezicht wordt door de ChristenUnie zeer gewaardeerd. 
Behoud en uitbreiding hiervan en één telefoonnummer voor het doorgeven van meldingen 
kunnen nog tot een verdere verbetering leiden. Daarbij dienen de toezichthouders goed getraind 
te worden en een onkostenvergoeding te ontvangen voor hun werkzaamheden.
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Brandweer en rampenbestrijding
• Binnen de Veiligheidsregio ZHZ is een optimale samenwerking nodig. Het verdient 

ook aanbeveling dat onze gemeente participeert in het bestuur.
• Brandweerzorg en rampenbestrijding kosten geld. Daarop wil de ChristenUnie zeker niet ongemotiveerd beknibbelen. 

De kosten zijn de laatste jaren echter wel erg fors toegenomen. Dit willen wij dan ook in kwaliteit verzilverd zien.
• Wij vinden een goede kostenbeheersing van belang, waarbij een betere afweging 

nodig is tussen hetgeen echt noodzakelijk is en niet noodzakelijke franje.
• Waardering voor en een goede relatie met de vrijwilligers heeft, zeker nu de brandweerzorg 

is opgeschaald naar regionaal verband, voor ons hoge prioriteit. 

Drugsgebruik en drankmisbruik
• De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik en drugsgebruik gevoerd wordt samen met 

scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.
• Per 1 januari 2013 geldt de nieuwe Drank- en Horecawet, waarbij de handhavingstaken zijn overgedragen 

aan de gemeente. De gemeente heeft hierop al ingespeeld door vergroting van de handhavingscapaciteit. 
Van belang is wel dat het bij de handhaving niet moet gaan om “scoren” van bekeuringen, maar om 
de doelstellingen (openbare orde en volksgezondheid) die in deze wet centraal staan. Voorkoming van 
drankmisbruik en handhaving van leeftijdsgrenzen zijn hierin wat ons betreft absolute aandachtspunten.

• De plaats van para-commerciële horeca dient duidelijk en goed geborgd te worden in het beleid. 
De belangrijke rol die verenigingen en kerken spelen mag hierbij niet worden genegeerd.

Toezicht, controle en handhaving 
• De ChristenUnie vindt dat eenmaal afgesproken regels serieus moeten worden genomen. Dat 

vraagt ook om consequente handhaving. Met name met de politie, de omgevingsdienst en de eigen 
gemeentelijke handhavers  zullen daarover goede afspraken moeten worden gemaakt.

• Bij handhaving dienen vooral de gestelde doelen centraal te staan en niet alleen de “regeltjes”. 
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3 Verkeer en vervoer
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Mobiliteit is bewegingsvrijheid, 
maar de ChristenUnie wil dat de groeiende mobiliteit niet teveel ten koste gaat van onze leefomgeving. We kiezen 
daarom voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande 
infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, openbaar vervoer en fiets bij 
het personenvervoer en scheepvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. 
De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en 
vrijwel niet milieubelastend. De jeugd onder de zestien jaar is er zonder meer op aangewezen, met name voor schoolbezoek. 
Ook voor woon-werkverkeer op korte afstand wordt veel gebruikgemaakt van de fiets. Nu fietsen met (elektrische) 
trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben. Onze 
gemeente kent een uitstekend openbaar vervoerssysteem in de vorm van trein, bus en een veerdienst. Het is gewenst deze 
faciliteiten ook voor de langere termijn veilig te stellen.

Speerpunten
De fiets

• Fietsroutes binnen de gemeente worden zo veel mogelijk van het overige verkeer gescheiden.
• Fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt voor een veilig en snel te maken onderscheid en goed fietscomfort.
• In de centra, bij de stations en bushaltes moeten voldoende mogelijkheden voor fietsparkeren zijn.
• De ChristenUnie bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen.
• De gemeente kan horeca het predicaat ‘fietscafé’ geven.
• Bij nieuwbouwwijken en herstructureringen wordt gezorgd voor een goede infrastructuur 

voor fietsen, zodat het fietsen wordt bevorderd en autogebruik wordt beperkt.
• Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.

Voetgangers
• Binnen de bebouwde kom wordt op doorstromingswegen steeds gestreefd naar een 

trottoir aan beide zijden van de weg en voldoende veilige oversteekplaatsen.
• De Spoorweg, waar in toenemende mate door allerlei verkeersdeelnemers gebruik van wordt 

gemaakt, is onveilig voor wandelaars. Het verdient aanbeveling de mogelijkheden voor de aanleg 
van een wandelpad (schelpenpad, gehakseld hout of dergelijke) te onderzoeken.

• Verhoogd liggende trottoirs worden, voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden, 
voorzien van op- en afritbanden voor rolstoelen, kinderwagens, e.d. Ten behoeve van deze 
weggebruikers wordt het parkeren op de voetgangersgedeelten  tegengegaan.

• In woonwijken worden bij voorkeur 30 kilometer-zones aangelegd.
• De wandelroutes buiten de bebouwde kom worden getoetst op veiligheid.

Openbaar vervoer
• Bij een verdere uitbreiding van de woonbebouwing in De Blauwe Zoom (Giessendam-West), is het wenselijk de 

stopfrequentie van de trein op de halte Hardinxveld Blauwe Zoom (nu 1 x per half uur) gelijk te maken aan de 
stopfrequentie op alle andere haltes van de Merwede-Lingelijn tussen Dordrecht en Gorinchem (1 x per kwartier).

• De gemeente lobbyt actief voor goede aansluitingen op de Merwede-Lingelijn in Dordrecht (intercity’s).
• Goede en snelle verbindingen tussen de stations en de overige kernen in de 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is tevens een belangrijk punt.
• Bij OV-opstappunten wordt gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen en bewaakte fietsenstallingen. Nu het 

treinverkeer in Hardinxveld-Giessendam richting Dordrecht van het noordelijk perron vertrekt  verdient het 
aanbeveling ook aan die kant een parkeerplaats en een fietsenstalling te maken. Dit kan de parkeerplaats 
aan de zuidzijde ontlasten, die bij de komst van het nieuwe gezondheidscentrum ongetwijfeld nog drukker 
zal worden gebruikt. Tevens kan dit het onverantwoord oversteken bij (bijna) gesloten overwegbomen 
tegengaan. Tevens dient de schuilgelegenheid op het noordelijke perron te worden uitgebreid.
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• De driehoeks-veerdienst tussen Boven-Hardinxveld, Gorinchem en Werkendam wordt 
in stand gehouden, ook al brengt dat wat hogere kosten met zich mee.

• Uitbreiding van het vaartraject van de waterbus naar Gorinchem, waarbij ook 
Hardinxveld-Giessendam wordt aangedaan, wordt bepleit. 

• Het openbaar vervoer wordt gepromoot: bijvoorbeeld door informatie op 
gemeenteplattegronden, in de gemeentegids, op de site van de gemeente etc.

• De veiligheid in het openbaar vervoer (en bij haltes/stations) heeft veel prioriteit.
• De gemeente bevordert dat inwoners worden betrokken bij besluiten over het 

openbaar vervoer in hun regio, bijvoorbeeld over tijden en routes.

De auto
• Betaald parkeren in onze gemeente wordt niet voorgestaan. 
• Het parkeren van vrachtauto’s en grote bedrijfsbussen in de bebouwde kom moet 

actief worden tegengegaan. Op geschikte locaties komen alternatieven.
• Bij de aanleg en het onderhoud van transferpunten moet zorgvuldig worden gezocht naar een optimale synergie 

met het reguliere openbaar vervoer, zodat het gebruik van deze transferia voor reizigers een logische keuze is.
• De gemeente dient actief te blijven deelnemen in de lobby die verbreding van rijksweg 15 tot twee keer 

drie rijstroken nastreeft. Dit ten behoeve van een goede doorstroming van het verkeer en verbetering 
van de verkeersveiligheid. Tegelijkertijd moet worden beseft dat een daadwerkelijke uitvoering van een 
dergelijke verbreding zeer ingrijpend kan zijn. Een goed woon- en leefmilieu zijn daarbij belangrijke 
punten. Verder moet, los van een verbreding van de rijksweg, te allen tijde voorkomen worden, dat 
bij toenemende drukte het gemeentelijk wegennet gebruikt gaat worden als sluiproute.

Verkeersveiligheid
• Er vindt blijvend een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
• Snel en langzaam verkeer worden waar mogelijk gescheiden.
• Bij aanvoer van bouwmaterialen en grondstoffen voor grote projecten wordt waar mogelijk de binnenvaart benut.
• De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Het wegwerken van de onderhoudsachterstand van 

bruggen en viaducten heeft prioriteit. Hierop wordt niet zodanig bezuinigd dat het de verkeersveiligheid raakt.
• De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen.
• Bij handhaving van de verkeersregels wordt prioriteit gegeven aan zaken die een direct gevaar voor het 

ontstaan van ongevallen opleveren, of hinderlijk zijn voor de overige verkeersdeelnemers. Dit soort 
zaken wordt door de politie of door bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) stevig aangepakt.
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4 Ondernemen en bedrijvigheid
Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Een sterke economie is een randvoorwaarde 
en een middel om andere doelen te realiseren. Dit geldt zeker ook in een industriële gemeente als Hardinxveld-Giessendam. 
De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het 
midden- en kleinbedrijf (MKB).
Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame 
economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. 
We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze 
opdracht als rentmeesters van Gods schepping.
Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-
uurs economie. Zo’n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve 
rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen 
dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben 
gekregen. Voor de ChristenUnie is de openstelling van winkels in Hardinxveld-Giessendam op zondagen geen optie. Als 
gemeentelijke overheid zullen we de inzet van eigen personeel op zondag ook zo veel mogelijk proberen te voorkomen.
De ChristenUnie heeft hart voor boeren en vissers. Het zijn hardwerkende ondernemers die zorgen voor de productie van 
gezond en goed voedsel. Het gaat hierbij om sectoren die naar hun aard een nauwe relatie met de schepping hebben. 
Een spannende relatie en soms ook een spanningsvolle relatie. De ChristenUnie biedt ruimte aan boeren en vissers en zet 
daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw en visserij. 
De gemeente kan bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. De landbouw 
is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied.

Speerpunten
Kantoren en bedrijventerreinen

• De ChristenUnie staat één loket voor burger en bedrijfsleven voor, waar klantgericht, professioneel en 
toegankelijk alle zaken die betrekking hebben op ruimte, bouwen en milieu kunnen worden afgedaan.

• Hardinxveld-Giessendam is een industriegemeente. De gemeente faciliteert in principe bedrijven die zich 
willen vestigen of willen uitbreiden. Een bedrijfscontactfunctionaris kan hierbij goede diensten verrichten. 

• Duidelijk is, dat de economische ontwikkeling al lang geen zaak meer is van een individuele gemeente. 
Ruimte moet efficiënt worden benut en samenwerking met andere gemeenten in de regio is op dit punt 
noodzakelijk. Het belang van de regionale economie en de versterking daarvan staat centraal en niet de 
concurrentie tussen naburige gemeenten. Onze gemeente maakt daarbij deel uit van de deels watergebonden 
bedrijfsontwikkeling die loopt vanaf Gorinchem tot aan Kinderdijk, met inbegrip van de totale Dordtse 
regio. Binnen de context van dit gebied zullen beslissingen op hoofdlijn moeten worden genomen.

• De gemeente maakt beleid voor bedrijf aan huis, o.a. in bestemmingsplannen. Waar 
mogelijk bevordert de gemeente realisatie van een snelle internetverbinding (ook in de 
buitengebieden). Dat is vooral belangrijk voor telewerkers en bedrijfjes aan huis. 

• Bij uitbreidingsbehoefte bij bedrijven in de woonomgeving waarvoor wijziging van bestemming of 
uitbreiding van milieuruimte nodig is, kan uitsluitend worden meegewerkt onder voorwaarde dat 
dergelijke bedrijven investeren in concrete compensatie van natuur- en/of recreatiemogelijkheden.
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De technische en maritieme sectoren
• De scheepsbouw en aanverwante bedrijvigheid vormen een zeer belangrijke sector in onze gemeente, met een 

groeipotentie voor de toekomst. De ontwikkeling daarvan vraagt om speciale aandacht van het gemeentebestuur.
• In veel sectoren is er zorg over de vraag of er blijvend voldoende geschoolde technische 

medewerkers zullen zijn te vinden. De gemeente dient aandacht te vragen voor een goede 
scholing en omscholing van mensen die in deze branche kansen kunnen krijgen. 

Bloeiende dorpskernen
• Al langere tijd is duidelijk dat het behoud van een goed winkelbestand, afgestemd op de behoeften 

van elk van de twee kernen, veel inspanning vraagt van gemeente en ondernemers. Mede als 
gevolg van de economische recessie is er voortdurend sprake van dreigende leegstand. Het is 
zaak een helder beeld voor de toekomst te ontwikkelen en goed samen te werken.

• Er wordt tijdig ingespeeld op krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht.
• Ingezet wordt op goede bereikbaarheid en bewegwijzering van de winkelgebieden.
• Horeca-initiatieven met buitenterras zijn welkom als die zijn in te passen in huidige 

winkelcentra en er geen sprake zal zijn van overlast voor omwonenden.
• Het wonen boven winkels wordt gestimuleerd.
• Zo nodig worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen.
• Er worden geen nieuwe winkelcentra meer gebouwd.
• De ChristenUnie is tegen de zondagsopenstelling van winkels. 

Agrarische sector 
• De agrarische sector is in onze gemeente beperkt, maar daarom nog niet van ondergeschikt 

belang. De opstelling van de gemeente richting de groene sector dient coöperatief te zijn en 
voorwaardenscheppend. Het moet mogelijk blijven om op beperkte schaal maïs te telen in de 
Alblasserwaard, maar met grote terughoudendheid als het gaat om veenweidegrond. 

• 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. 

• Wij staan afwijzend tegenover de vestiging van grootschalige bedrijven 
in de bio-industrie en (zeer) intensieve veehouderij. 
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5 Scholing 
Goed onderwijs ontvangen is iets waar mensen (en maatschappij) levenslang de vruchten van plukken. De eigen 
verantwoordelijkheid van ouders en de volwassen leerlingen staat daarbij voor de ChristenUnie voorop. De gemeentelijke 
overheid vervult echter een belangrijke rol, waar het gaat om de afstemming van diverse beleidsterreinen met 
schoolbesturen, beschikbaarstelling van gebouwen en de financiën voor de exploitatie van scholen. Dat geldt ook voor de 
zorg dat ieder leerplichtig kind daadwerkelijk naar school gaat en het leerlingenvervoer. Onderwijs heeft een grote invloed 
op de vorming van kinderen. Het is daarom verheugend dat, naast het basisonderwijs, in onze gemeente ook een aantal 
scholen voor voortgezet onderwijs te vinden is. 
Verder is het belangrijk dat ouders voor hun kinderen onderwijs kunnen kiezen dat bij hun levensvisie past. De ChristenUnie 
wil faciliteiten voor leerlingenvervoer die hieraan bijdragen zo efficiënt mogelijk inzetten. Goede vervoersvoorzieningen 
voor het speciaal onderwijs hebben onze bijzondere zorg. 

Speerpunten
Lokaal onderwijsbeleid 

• Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen uit hun omgeving geplaatst worden (uit het gezin en/of uit 
de klas). Juist de omgeving van het kind (ouders en docenten) moet ondersteund worden (o.a. door professionals).

• De gemeente dient te stimuleren dat scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de zorg 
voor jongeren (CJG, Jeugdzorg) zoveel mogelijk vanuit één locatie werken. De drempel om advies/
hulp te vragen wordt daardoor vaak lager. Stimuleer daarbij een integrale gezinsaanpak.

• Analfabetisme en laaggeletterdheid vormen een vaak onderschat probleem in onze samenleving. 
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.

Onderwijshuisvesting 
• Gebouwen en inrichting van scholen moeten aan de eisen voldoen. Wij stimuleren het 

gebruik van duurzame materialen. Goede ventilatie blijft een aandachtspunt. 
• De verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting zal binnen afzienbare tijd volledig overgaan 

naar de schoolbesturen. De gemeente neemt daarin tijdig een actieve rol en ondersteunt 
waar nodig de betreffende besturen om deze overgang goed te laten verlopen. 

Zorg en begeleiding 
• De ChristenUnie ziet voor de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol ten aanzien van 

leerlingenzorg en begeleiding. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven 
willen wij stimuleren ten behoeve van een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit is van belang 
voor de aanwas van gekwalificeerd personeel en voor het perspectief van jongeren, in het bijzonder 
voor hen die door een onderwijsachterstand moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt hebben. 

Brede School 
• Wij staan kritisch tegenover de realisatie van Brede Scholen, wanneer die gedegradeerd worden 

tot ‘drop zone’. Een goede aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang en aanpalende instanties is 
prima, maar kan niet betekenen dat ouders steeds minder verantwoordelijkheid dragen voor de 
opvoeding van hun kinderen. Initiatieven voor een Brede School willen wij ondersteunen als deze 
bijdragen aan een goed netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen én ouders. 
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6 Samenleven
De ChristenUnie ziet cultuur, recreatie en sport als gaven die we van God gekregen hebben om onze menselijke creativiteit 
te kunnen ontplooien en te genieten van de schepping.  Wij laten ons daarbij leiden door de richtlijnen vanuit de Bijbel. 
Deze dingen vormen ook een belangrijk onderdeel van de samenleving en de overheid mag daarin een rol spelen, vooral 
waar het gaat om het scheppen van de randvoorwaarden.
Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie omvat primair stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren 
van verenigingen en initiatieven, het zekerstellen en verbreden van de toegankelijkheid en een goed voorzieningen- en 
accommodatiebeleid.  Sport en bewegen vormen middelen om preventief de volksgezondheid te bevorderen.

Speerpunten
Sport en bewegen

• Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid. Sport vergroot daarnaast het netwerk van sociale 
contacten en is een samenbindende factor in de gemeenschap. De ChristenUnie hecht daar grote waarde aan 
en wil daarom zorgvuldig werken aan een nieuw evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen. 

• Ingezet wordt op buurtsportcoaches en de JOGG-aanpak voor wat betreft sporten en bewegen.
• Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines wordt ontmoedigd.
• Wij stimuleren ’sportief’ en gezond gedrag, in het veld en daarbuiten. 
• Mochten er situaties ontstaan waarin sportclubs spelers betalen, dan worden 

die verenigingen niet langer met publieke middelen ondersteund. 
• Bij het gebruik van sportvoorzieningen wordt de inzet van medewerkers van de gemeente op zondag tot een minimum 

beperkt. Hierin toont de gemeente zich een goede werkgever, die haar personeel zoveel mogelijk rust op zondag gunt.

Zwembad
• Bij een absolute noodzaak om te bezuinigen, kunnen de gemeentelijke voorzieningen die er zijn op 

het sociaal-culturele en sportieve vlak niet buiten schot blijven. Voor wat betreft het zwembad is al 
een pijnlijke slag gemaakt. De ChristenUnie meent dat De Duikelaar als binnenbad dient te worden 
gehandhaafd. Dit los van het feit dat wellicht door efficiëntie altijd nog wel wat kan worden bereikt.

Sportterreinen, sporthallen en gymnastieklokalen
• De subsidie die aan sportverenigingen wordt verstrekt en de huur die voor deze voorzieningen moet 

worden betaald, hebben een zekere relatie. Als huren niet kostendekkend zijn, worden ze wel verkapte 
subsidies genoemd. Het is zaak tot een rechtvaardig en begrijpelijk stelsel te komen. Daarbij mag 
worden meegewogen dat voor de ene sport nu eenmaal meer en vaak meer kostbare voorzieningen 
nodig zijn dan voor de andere, maar tevens dat sommige verenigingen hun voorzieningen hebben 
gerealiseerd op eigen kracht, met geen of slechts éénmalige steun van de gemeente.

• De vervanging van het gymnastieklokaal in Boven-Hardinxveld door een meer bruikbare 
voorzieningen dient in de nieuwe raadsperiode haar beslag te krijgen.

Dorps- en buurthuisfuncties
• Het staat voor de ChristenUnie vast dat er zowel in Boven-Hardinxveld als in Neder-Hardinxveld/

Giessendam op enige wijze sprake dient te zijn van het behoud van een dorpshuisfunctie. 
• Het Drijvershof in Boven-Hardinxveld en de Ducdalf in Neder-Hardinxveld zijn tot op heden nog 

gemeentelijke gebouwen. Voor zover het de ChristenUnie betreft worden de mogelijkheden van privatisering 
onderzocht. Het exploiteren van dit soort gebouwen is geen gemeentelijke taak. De gemeente verleent 
daarbij medewerking aan de verhuur van zaalruimte voor bijvoorbeeld bruiloften en dergelijke voor zover 
dit binnen wettelijke regels past en geen onevenredige hinder voor de woonomgeving oplevert.
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Bibliotheken
• Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie (ook digitaal) is 

van belang voor inwoners. Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder druk. Multifunctioneel 
en innovatief denken kan ook hier de oplossing zijn. Samenwerking met scholen verdient aandacht. 

• De ChristenUnie waardeert de wijze waarop de bibliotheken functioneren en actief bijdragen aan de samenleving. 
Het bibliotheekwerk vormt ook een middel bij uitstek voor culturele vorming en bestrijding van taalachterstand. 
Handhaving van beide punten wordt dan ook voorgestaan. Om de jaarlijkse lasten te beperken, moet onderzocht 
worden welke alternatieven er zijn voor de huidige gebouwen (bijvoorbeeld Drijvershof of een schoolgebouw). 

Kunst en Cultuur 
• 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.  

• Culturele activiteiten dienen primair voort te komen uit particulier initiatief. Daar waar nodig 
in het maatschappelijk belang vervult de gemeente een ondersteunende rol. 

• De realisatie van kunst bij de uitvoering van grotere projecten wordt gestimuleerd.

Recreatie en toerisme 
Hoewel onze gemeente sterk verstedelijkt is, zijn er toch nog mooie plekken die aantrekkelijk zijn om te recreëren. Dat 
houden wij graag zo en dus willen wij de inwoners  stimuleren om op een verantwoorde wijze te genieten. Overigens zijn 
er dichtbij, zowel in het polderlandschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, de Biesbosch als in andere delen van 
het Rivierengebied, goede recreatievoorzieningen. De bereikbaarheid daarvan, met name ook per fiets, is een punt dat de 
gemeente in haar beleid dient mee te nemen.

• In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve 
structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgonnen. 

• Door in Boven-Hardinxveld de Tiendweg van een betere verharding te voorzien kan deze een mooie (recreatieve) 
wandel- en fietsverbinding vormen richting het natuurgebied de Avelingen en Gorinchem.  
De mogelijkheden voor de aanleg van een wandelpad over de Kanaaldijk-zuid dienen te worden onderzocht. 

• De kansen die het watertoerisme biedt voor Hardinxveld-Giessendam dienen beter benut te worden. 
Concreet aanhaken bij ontwikkelingen als Ruimte voor de Rivier, het Deltaprogramma (dijkverbetering) en 
dergelijke, om de aanleg van strandjes en zwemgelegenheid en eventueel een jachthaven te onderzoeken.

• Er is onmiskenbaar sprake van een behoefte aan zwemwater en recreatie langs de 
rivier. Er moet een concreet onderzoek worden gestart naar nieuwe mogelijkheden 
van recreatiestrandjes met zwemmogelijkheden langs de Merwede.

Cultureel erfgoed
• Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al 

dan niet lange lokale en regionale geschiedenis moet zorgvuldig plaatsvinden. Eventueel wordt hiervoor 
ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. 

• Een belangrijke voorziening in dit kader is museumboerderij De Koperen Knop (‘sterk merk’) 
en de meer dan 100 vrijwilligers die dit mogelijk maken. Parkeren en verkeer zijn soms 
problematisch, daarom denkt de gemeente actief mee en verleent medewerking aan mogelijke 
oplossingen die de verkeerscirculatie en parkeerfaciliteiten kunnen verbeteren.
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7 Werk en inkomen
Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. 
Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als 
samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers. Ook de gemeente heeft een taak 
als het gaat om het bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid.
Er zijn veel mensen die graag iets voor de maatschappij willen betekenen en graag iets willen doen, het liefst in hun directe 
woonomgeving. Daarnaast is er veel behoefte aan mensen die zich willen inzetten. De ChristenUnie ziet meedoen als een 
kans of een uitdaging. Meedoen moet gestimuleerd worden en waar mogelijk beloond. Het beleid moet erop worden 
gericht om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om zich te kunnen inzetten voor de samenleving.

De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waarin:
• Iedereen kan meedoen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haartalenten.
• Het voor gemeenten, bedrijven en andere organisaties en instellingen vanzelfsprekend is dat ook mensen 

met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te zetten en die dit ook laten zien 
door deze mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door hen een leer-werkstage aan te bieden.

• Mensen die geen kans hebben op regulier werk toch kunnen meedoen.
• Vrijwilligerswerk een belangrijke plaats heeft.

De ChristenUnie wil investeren in een samenleving die gebaseerd is op ‘vertrouwen’. In een samenleving waarin mensen 
worden gestimuleerd, uitgedaagd en beloond, en kwaadwillenden worden aangepakt.

Speerpunten
Werken en inkomen

• Van iedereen die financieel afhankelijk is van een gemeentelijke uitkering worden de 
capaciteiten en beperkingen en mogelijke ontwikkelingen objectief vastgelegd, waarna  een 
persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld en zo mogelijk in uitvoering genomen.

• Samenwerken met scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om 
te voorkomen dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat.

Werkervaring opdoen
• Werkzoekenden worden op een passende wijze ingezet voor maatschappelijke projecten.
• Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een (grote) afstand tot de 

arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente moet daarin zelf het goede voorbeeld blijven geven.
• Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om leer- en/of werkervaringsplaatsen en/

of plaatsen voor maatschappelijke activering beschikbaar te stellen.

Schuldhulpverlening
• Er mogen geen lange wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening. Concreet wordt in de gemeentelijke 

verordening vastgelegd dat iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kan en dat er vervolgens 
zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een oplossing, o.a. om te voorkomen dat schulden zich verder opstapelen.

• In het bijzonder zoeken wij wegen om mensen te helpen hun eigen weg 
te (her)vinden, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening. 

• De gemeente neemt initiatieven om (bijvoorbeeld in een convenant) met woningcorporaties en 
nutsbedrijven tot afspraken te komen over het tijdig melden van betalingsachterstanden en om 
in principe niet over te gaan tot uitzettingen respectievelijk afsluiting van energie/water.

• Waar dit soelaas kan bieden worden mensen gewezen op het Sociaal 
Diaconaal Noodfonds (fonds van de gezamenlijke diaconieën).

• Waardevolle initiatieven van diaconieën en andere vrijwillige organisaties moeten financieel ondersteund 
worden via cofinanciering. Veel nuttige initiatieven zoals SchuldHulpMaatje zijn dan mogelijk.
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8 Zorg en welzijn
De ChristenUnie wil staan voor de zwakkeren in de samenleving. Omzien naar mensen die in kwetsbare omstandigheden 
verkeren en zo handen en voeten geven aan de Bijbelse opdracht de naaste lief te hebben. Wij willen voor mensen die in 
moeilijke omstandigheden verkeren een schild zijn en hen tegelijkertijd, als daarvoor mogelijkheden zijn, helpen om hun 
eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. De inwoners geven Hardinxveld-Giessendam kleur en identiteit. Typerend 
zijn de christelijke waarden en normen, het omzien naar elkaar, burgerschap en arbeidsmoraal. De ChristenUnie vindt 
dat deze belangrijke elementen uit onze lokale eigenheid moeten worden behouden en verder ontwikkeld. Hardinxveld-
Giessendam is van oudsher een gemeenschap met hechte sociale structuren, die van grote betekenis zijn voor de 
leefbaarheid. Kerken, verenigingen, scholen en familieverbanden zijn een sterk bindmiddel. De ChristenUnie is er veel aan 
gelegen om samen met onze inwoners de aanwezige gemeenschapszin in stand te houden, te versterken en te benutten. 

Samen komen we verder. Bewogenheid en omzien naar onze naaste blijft een belangrijk speerpunt als het gaat om het 
samenleven in Hardinxveld-Giessendam. Vanuit de Bijbel geeft de ChristenUnie praktisch invulling aan die bewogenheid. 
We staan voor de uitdaging om de samenleving in stand te houden, met minder middelen dan voorheen. Maatschappelijke 
instanties en verenigingen merken dat een beroep op de gemeente als subsidieverstrekker veel minder vanzelfsprekend 
is geworden. De rol van de gemeentelijke overheid in het gemeenschapsleven verandert, van ’zorgen voor…’ naar ’zorgen 
dat…’. 
Mantelzorg neemt in de zorg voor elkaar een steeds belangrijker plaats in. De rol van de overheid wordt kleiner, maar dat 
wordt nog niet als vanzelfsprekend ervaren. Wij vinden het daarom essentieel dat onze inwoners reële verwachtingen 
hebben van de voorzieningen en middelen waarop zij een beroep kunnen doen. 

Speerpunten
Wet maatschappelijke ondersteuning 

• Het is van groot belang dat inwoners weten hoe zij gebruik kunnen maken van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitvoering en beleidsvorming moeten plaatsvinden in nauwe 
samenwerking met zorgaanbieders, het Wmo-platform en andere belangenorganisaties.

• De gemeente is het centrale punt tussen wijken, klankbordgroepen, kerken, verenigingen en dergelijke, 
in het kader van vrijwilligerswerk maar ook voor de uitvoering van de Wmo (netwerk-gemeente).

• Verder moeten chronisch zieken en mensen met een handicap kunnen blijven rekenen op de nodige 
ondersteuning vanuit de gemeente. Wij voorzien in de nabije toekomst de behoefte om deze diensten 
steeds meer te organiseren in de eigen leefomgeving van zorgbehoevenden. Bestaande voorbeelden van 
dergelijke ‘buurtzorg’ willen wij onderzoeken op hun toepasbaarheid voor Hardinxveld-Giessendam. 

• Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s) geven mensen de gelegenheid zelf de verantwoordelijkheid te nemen 
voor de hulp die ze nodig hebben. Waar passend moet met PGB’s gewerkt kunnen blijven worden.

• Bij de aanbesteding van de thuiszorg en de huishoudelijke hulp dienen lokale/
identiteitsgebonden partijen de mogelijkheid te houden om zorg te leveren.

• 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. 
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Jeugd en gezin 
• Het opvoeden van kinderen is een mooie en belangrijke verantwoordelijkheid, die eerst en 

vooral berust bij de ouders. Wij willen ons ervoor sterk maken dat de centrale positie van het 
gezin gehandhaafd blijft en niet verschuift 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 het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn gewaarborgd.

Subsidies
• De inzet van publiek geld vraagt meer dan ooit om een eerlijke en consequente 

beoordeling van de bijdrage die de aanvrager levert aan de sociale samenhang.
• Binnen het subsidiebeleid voert de ChristenUnie solidariteit als een dragend principe. Daarom 

telt ook de eigen draagkracht, conform het vastgestelde subsidiebeleid: wie het zelf kan 
opbrengen, maakt geen aanspraak op middelen die voor anderen onmisbaar zijn. 

• De toetsing van subsidieaanvragen en dus de administratieve lasten voor de subsidieontvanger, moeten 
beperkt worden gehouden en in een goede verhouding staan met de omvang van de subsidie.

Millenniumdoelen
• Onze gemeente noemt zich Millenniumgemeente en staat er daarom voor een bijdrage te leveren 

aan de door de Verenigde Naties vastgestelde doelen. Wij als ChristenUnie willen het besef onder de 
inwoners van onze gemeente blijven voeden dat wij als mensen niet alleen verantwoordelijk zijn voor 
ons eigen welzijn, maar ook verantwoordelijkheid hebben voor wat er elders in de wereld gebeurt. 

• Wij blijven dan ook bereid ook na 2015 een beperkt bedrag binnen de gemeentebegroting 
uit te trekken om  de inwoners op dit punt voor te lichten, te stimuleren en actief bezig 
te zijn. De jeugd vormt daarbij een specifieke doelgroep. De in het leven geroepen 
Millenniumcommissie kan hier de komende jaren nog handen en voeten aan geven.
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9 Duurzaamheid, milieu en gezondheid
Wij geloven dat we de aarde van onze God hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. We mogen haar gebruiken, 
maar niet verbruiken. Daar varen we ook allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Dit vraagt om een duurzame 
aanpak. Duurzaamheid kent vele aspecten, die op een veelheid van beleidsterreinen terugkomen. Ze zijn dan ook in de 
diverse hoofdstukken van dit programma terug te vinden. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken 
aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Ze beperken hun autogebruik, kopen 
duurzaam gekweekte producten en hebben oog voor het welzijn van (slacht)dieren. Wij willen dat de gemeente deze 
initiatieven ondersteunt en stimuleert.
Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu.
Gezond zijn en het kunnen verkrijgen van hulp bij ziekte vormt een belangrijk aspect binnen een mensenleven. Ook de 
gemeentelijke overheid dient hiervoor, voor zover het op haar terrein ligt, een goed oog te hebben. 

Speerpunten
Energie 

• De overheid heeft een voorbeeldfunctie in het verantwoord energiegebruik en kan regulerend en 
stimulerend optreden. De besparingen die op het terrein van de openbare verlichting en het binnenbad zijn 
gerealiseerd tonen aan dat het goed is voor het milieu en ook goed kan zijn voor de gemeentefinanciën.

• Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, wil de ChristenUnie inwoners en bedrijven stimuleren om gebruik te 
maken van energiebesparende middelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Ten slotte betrekken 
wij bij het energiedossier graag de agrarische sector, waarbinnen wij met name mogelijkheden zien voor biovergisting. 

• Bouw van windmolens voor energieopwekking of hoge reclamezuilen mag alleen 
plaatsvinden als daardoor het open veenweidelandschap niet wordt aangetast.

Waterbeheer 
• De gemeente is geen waterbeheerder in de zin van de Waterwet, maar heeft wel de zorg voor het 

rioleringsbeheer en het tegengaan van (grond)wateroverlast. Het waterpeil heeft niet alleen invloed op de 
agrarische bedrijfsvoering en woningen, maar ook op de biodiversiteit van ons veenweidelandschap. Dit vraagt 
een zorgvuldige afweging van diverse belangen, onder meer van de agrarische sector en huiseigenaren. 
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Afvalproducten
• Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen 

gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof voor de economie. Als afval goed gescheiden wordt 
ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing 
naar beneden. De gemeente heeft hierin, samen met de regio een belangwekkende taak.

Milieuhandhaving
• Nederland kent een goed stelsel van milieumaatregelen om de bescherming van de gezondheid en het 

welbevinden van mensen, dieren en milieu te waarborgen. Daaraan dient blijvend te worden gewerkt.
• Goede regels vragen om goede handhaving. De gemeente zoekt daarbij stevige samenwerking 

met andere gemeenten en afstemming met provincie, waterschap en justitie.

Volksgezondheid
• De beschikbaarheid van de eerstelijns gezondheidszorg in Hardinxveld-Giessendam is in het 

algemeen goed. Doordat in de afgelopen raadsperiode actief is meegewerkt aan de realisatie van 
de huisartsenpraktijk met apotheek in Boven-Hardinxveld, evenals aan de toekomstige vestiging 
van een Gezondheidscentrum aan de Stationsstraat, is een uitstekende basis gelegd om deze 
voorzieningen duurzaam voor de beide dorpskernen beschikbaar en bereikbaar te houden.

• De ChristenUnie vindt de gezondheid van jongeren van groot belang en wil daarom initiatieven steunen die gezond 
gedrag stimuleren. Voor Coffeeshops is in Hardinxveld-Giessendam geen plaats en wij willen krachtig optreden 
tegen drankmisbruik. Met name ten aanzien van jongeren bestaat hier een grote verantwoordelijkheid.

• Overgewicht vormt een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Gezonder eten 
en meer bewegen is een levenswijze die de gemeente mede dient te stimuleren.

Voor de ambulancezorg
• De aanrijtijden van de ambulances dienen voor elke kern ten hoogste 15 minuten 

te bedragen. De gemeente blijft bij het Rijk en de zorgverzekeraars aandringen op 
voldoende geld en middelen om de normtijden in elke kern te kunnen halen. 
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10 Wonen en leefomgeving 
Nederland is een dichtbevolkt en welvarend land, met als gevolg dat er sprake is van een veelheid aan concurrerende claims 
op de ruimte. De overheid is geroepen daaraan sturing en richting te geven. Voor de gemeente betekent dat een belangrijke 
taak op het gebied van de volkshuisvesting, het accommoderen van bedrijvigheid, recreatiemogelijkheden en het behoud 
van een schoon en mooi leefmilieu. Als rentmeester hebben wij de verantwoordelijkheid om de schepping zorgvuldig te 
gebruiken en haar niet te verbruiken. De volkshuisvesting kent, anders dan in het verleden, een aantal onzekerheden. De 
afnemende bevolkingsgroei, die zelfs in krimp kan omslaan en de stagnerende woningmarkt maken nieuw elan nodig. Met 
de gemeentelijke en regionale structuurvisie hebben wij een duidelijk kader voor de handhaving van een leefomgeving van 
hoge kwaliteit. 

Speerpunten
Ruimtelijke vitaliteit 

• Onze gemeente heeft een relatief beperkt oppervlak, dat bovendien vrij intensief is bebouwd. Het nog 
open veenweidelandschap buiten de grenzen van de bebouwde kommen dient daarom behouden 
te blijven voor de landbouw en medegebruik voor natuur en niet-intensieve recreatie.

• Bebouwing anders dan voor agrarische doeleinden dient te worden geweerd. Bovendien, 
als er gebouwd wordt, is een goede landschappelijke inpassing van groot belang, evenals 
een goede beeldkwaliteit van nieuwe gebouwen en andersoortige objecten.

• Binnen de nog open groene gebieden tussen de Giessen en het tracé van de Merwede-Lingelijn, waarvan 
de agrarische functie van iets minder groot belang is, kan de nadruk meer liggen op gebruik voor 
natuur en recreatie. Dit geldt eveneens voor het gebied tussen de Parallelweg en Rijksweg 15.

• Een bijzonder gebied is Het Oog, gelegen tussen de Betuweroute en de Merwede-Lingelijn. In het provinciaal 
beleid is dit aangeduid als “transformatiegebied” voor toekomstige woningbouw en als (regionaal) 
bedrijventerrein. De gronden die de gemeente in eigendom heeft kunnen hiervoor worden ingezet. 
Woningbouw lijkt voorlopig niet aan de orde, omdat elders in de gemeente nog voldoende bouwlocaties 
voorhanden zijn. Met bedrijfsterreinen ligt dit duidelijk anders. Zeker als het economisch getij keert, is het 
van belang dat terrein beschikbaar is om bedrijven die willen uitbreiden daarvoor de ruimte te bieden. 
Hierop moet worden ingespeeld. Ook kan “Het Oog” een goede locatie zijn voor bedrijfsverplaatsingen uit de 
woonomgeving of vanuit het gebied waar zogenaamde “natte terreinen” nodig zijn voor de maritieme sector.

• Om onnodig ruimtebeslag op het buitengebied te voorkomen worden de mogelijkheden 
voor zogenaamde inbreilocaties voor woningbouwbouw en een verbeterde benutting 
en revitalisering van bedrijfsterreinen zo goed mogelijk uitgenut.

• Bij realisatie van nieuwe woningbouwprojecten wordt steeds aandacht besteed aan voldoende ruimte 
voor spel, groen en water. Bedrijfsterreinen dienen landschappelijk goed te worden ingepast.

Bouwen voor de vraag, duurzaam 
• De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen 

of te huren. De ChristenUnie heeft er veel voor over om de woningmarkt te blijven stimuleren, zodat starters 
een steuntje in de rug krijgen, er voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en er ruimte is voor nieuwbouw. 

• De veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past. Het 
woningbouwbeleid moet daarom een brede horizon hebben en duurzaam, d.w.z. toekomstbestendig zijn.

• Leegstand of onbewoonbaarheid van woningen wordt in goed overleg met de eigenaren 
zo veel mogelijk voorkomen. De gemeente voert hierin een actief beleid.

• Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de voorziening van goede sociale huurwoningen en de 
leefbaarheid van wijken. Volgens het regeerakkoord komen de corporaties onder directe aansturing van 
gemeenten. De ChristenUnie geeft woningcorporaties de ruimte om innovatief, vraaggericht en toekomstvast 
te kunnen bouwen, maar biedt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie.

• De corporaties dienen van de keuzes die zij maken nadrukkelijk verantwoording af te leggen 
aan de lokale samenleving (via hun bewoners, via de gemeentelijke aansturing). 
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• De ChristenUnie wil dat de gemeente stimuleert dat nieuwe woningen gebouwd worden met duurzame materialen, 
die op een verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. Ook willen wij bevorderen dat 
‘levensloopbestendig’ wordt gebouwd, zodat relatief eenvoudig woningaanpassingen te realiseren zijn. 

• In ieder geval dient de bouw van nieuwe woningen, met een goede mix van huur en koop, in 
de gebieden Morgenslag en De Blauwe Zoom stapsgewijs te worden voortgezet. Daarbij dient 
ruimte te worden gegeven voor zelfrealisatie door particuliere kopers van bouwgrond.

• De maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er in toenemende mate een beroep zal worden gedaan 
op kinderen om mantelzorg te verlenen aan hun ouders. In verband hiermee wordt bezien wat de 
mogelijkheden zijn voor (tijdelijke) woonruimte van ouderen nabij hun kinderen, of andersom.  

Natuur en landschap 
• De rust, ruimte, de prachtige natuur en het authentieke Hollandse polderlandschap vol cultuurhistorie van 

de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn ook voor Hardinxveld-Giessendam belangrijke kwaliteiten. De 
ChristenUnie vindt het van belang om die prachtige leefomgeving te beschermen. Natuurlijk omdat zij een 
waarde in zichzelf heeft, maar ook omdat zij sterk bijdraagt aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

• De bereikbaarheid van gebieden die waardevol zijn voor de recreant wordt bevorderd. 
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11 Financiën
Een verantwoorde financiële politiek laat zich niet alleen aflezen aan een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. 
Het betekent ook dat geld op een verstandige manier wordt besteed aan de juiste doelen. Zodoende doortrekt de financiële 
paragraaf het gehele verkiezingsprogramma, zoals ook in diverse andere paragrafen te zien is. Verstandig investeren in 
leefbare, sterke gemeenschappen houdt ook in dat het beoogde maatschappelijke effect van onze uitgaven leidend is. 
Terwijl het takenpakket in omvang toeneemt, worden budgetten steeds kleiner. Dat vraagt veel creativiteit en zorgvuldigheid 
en de bereidheid om uitleg te geven over de soms moeilijke keuzes die wij moeten maken.
De ChristenUnie staat voor het voeren van een sober financieel beleid, maar zonder aan kapitaalvernietiging te doen. 
Alleen zo kan de kwaliteit in de publieke sector gehandhaafd blijven en is een duurzame kostenverlaging mogelijk

Speerpunten
Sober en resultaatgericht

• De norm is een reëel sluitende begroting. 
• De ChristenUnie wil efficiëntieverbetering in de financiële begrotingen terugzien als een voortdurend proces. 
• Ook voor de wijze van financieren is het resultaat leidend: zo hechten wij sterk aan het principe 

dat structurele lasten alleen met structurele middelen moeten worden gefinancierd. 
• Een goede meerjarenraming is noodzakelijk om op middellange termijn goed zicht 

te houden op de financiële situatie van de gemeente en om een goede planning te 
hanteren van onderhoudsbudgetten en degelijke investeringsramingen. 

• Het opbouwen en bewaken van een goede reservepositie is belangrijk om eventuele tegenvallers op te 
vangen. Bestemmingsreserves en voorzieningen moeten jaarlijks getoetst worden op de actuele behoefte. 

Inhoudelijke verantwoording 
• Het is belangrijk dat het gemeentebestuur in het openbaar en in heldere bewoordingen aan de inwoners 

verantwoording aflegt over de besteding van publieke middelen en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente. 
• De jaarrekening moet wat de ChristenUnie betreft in de eerste plaats de focus hebben 

op het financiële resultaat ‘onder de streep’. Zeker zo belangrijk is echter de inhoudelijke 
verantwoording van wat gerealiseerd is aan maatschappelijk effect. 

Belastingen 
• Bij de sturing van de belastingdruk ligt wat de ChristenUnie betreft het accent op de totale gemeentelijke 

woonlasten. Deze stijgen in principe niet harder dan de inflatie. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties zijn wij bereid 
dit ter discussie te stellen, bijvoorbeeld als het echt noodzakelijk is voor behoud van de sociale infrastructuur. 

• Indien de financiële draagkracht van burgers daartoe aanleiding geeft, behoort kwijtschelding van 
verschuldigde belasting(en) en heffingen in individuele gevallen tot de mogelijkheid. Het kwijtscheldingsbeleid 
is een belangrijk onderdeel van beleid in de strijd tegen sociaal isolement en armoede.

• De mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen periodiek te betalen moet gehandhaafd blijven. 
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