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Verkort verkiezingsprogramma ChristenUnie Woudrichem 2014 – 2018 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma op hoofdlijnen van de ChristenUnie in Woudrichem. 
Wij hebben dit werkdocument gemaakt vanuit ons uitgebreide verkiezingsprogramma wat u ook 
kunt lezen op onze website www.christenuniewoudrichem.nl  
Daarin zijn de onderwerpen meer per beleidsonderwerp uitgewerkt samen met de ChristenUnie 
kiesverenigingen / fracties van Aalburg en Werkendam.  
Natuurlijk hebben wij naast de regionale onderwerpen, die het belang van een bestuurlijke 
samenwerking onderstrepen, ook lokale thema’s opgenomen. 
Thema’s waar we ons in de komende periode op zullen en moeten richten. Er komt veel op de 
gemeente af waarvan alle mogelijke gevolgen nog niet in kaart kunnen worden gebracht.  
 
Wij dagen u uit om op ons programma te reageren. Het is zeker geen statisch document, maar een 
document waarbij uw inbreng zeker gewaardeerd wordt. Als lid van de ChristenUnie kunt u 
meepraten en meedenken over onze politiek koers en voorgenomen standpunten. Wij maken graag 
van uw kennis en betrokkenheid gebruik en rekenen op uw stem en steun op 19 maart 2014.  
Geef uw geloof een stem! 
 
Bestuur en fractie, ChristenUnie Woudrichem 
 

Solide basis  
Wij willen ons politieke handelen gronden op de inhoud van de Bijbel. We vinden het een groot 
voorrecht dat we de vrijheid hebben om als Christelijk politieke partij te mogen spreken en 
verantwoording te nemen voor het bestuur van onze gemeenschap. 
De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en die 
daarmee het vertrouwen van de inwoners waard is. Dat geldt juist ook voor de lokale overheid, 
raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren, die zo dichtbij staat. 
Wij zijn er  van overtuigd dat een fusie van de drie gemeenten naar één Altena gemeente in de 
toekomst een meer solide basis geeft. Beschikbaarheid en bereikbaarheid van gemeentelijke 
voorzieningen zal in dit proces de aandacht moeten blijven krijgen,  dicht bij de inwoner wat dichtbij 
kan. 
 

Solide bestuur 
Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen 
daarin. De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: 
minder overheid, meer samenleving. 
De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht, of samen-redzaamheid, in te 
zetten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te 
versterken. Bij ons staat de overheid naast mensen. Dit vraagt om maatwerk: de één heeft die 
ondersteuning sneller nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen 
kunnen, dan biedt de overheid een vangnet. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de 
overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is.  
De ChristenUnie gaat voor een benaderbare, klantvriendelijke en begrijpelijke overheid die als een 
goed rentmeester sober en doelmatig met het aan haar toevertrouwde belastinggeld omgaat. 

 
Samen gemeente zijn 
De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, maatschappelijke 
ondersteuning, ruimtelijke ordening en afvalinzameling. Zelfs bij die taken waar zij een primaire 
verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij nog steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving. 

http://www.christenuniewoudrichem.nl/
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De ChristenUnie waardeert dorpen als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene van de lokale 
gemeenschap. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om inwoners van kernen te 
betrekken bij zaken die hen raken.  
 

Solide financiële positie  
De financiële positie van de gemeente staat onder druk. De komende jaren vraagt om solide beleid 
en bestuurlijke kwaliteit om onze gemeenschap ook financieel op koers te houden.  
Wij staan voor de moeilijke taak om nog verder te snijden in de uitgaven van de plaatselijke 
overheid. De inwoners van Woudrichem zullen, direct of indirect, altijd wat merken van die zware 
bezuinigingen. De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel grenzen: 

 Directe lastenverhogingen tot een minimum beperken  

 Minima moet zoveel mogelijk worden ontzien 

 Veiligheid van de burger moet gewaarborgd zijn 

 Instandhouding van de leefbaarheid in kernen.  
Wij vinden het komende jaren niet verantwoordelijk om bijvoorbeeld bepaalde sectoren te 
stimuleren. Wij laten dit graag aan de ondernemer over. Nieuwe grote projecten zijn niet te 
verwachten en mochten deze komen zullen nut en noodzaak aantoonbaar moeten zijn.  
 

Samen Safe 
Gemeente 
Woudrichem moet een veilige gemeente zijn, in een veilige regio. Elke hulpdienst kent wel zijn 
zorgelijke ontwikkelingen. Als politiek en gemeente moeten we kritisch de ontwikkelingen volgen die 
steeds vaker alleen lijken te gaan om kostenbesparing en opschaling. Taken beleggen bij 
buurtpreventieteams, EHBO-ers en AED-ers en andere goed opgeleide en goed bedoelende 
vrijwilligers mag niet de vrijbrief zijn om de professionals op een grotere afstand te plaatsen.  
 
Politie  
De afstand tussen inwoners en politie lijkt steeds groter te worden. Het aantal beschikbare 
politiemensen en voertuigen in de avond en nacht is gezien de oppervlakte van het 
verzorgingsgebied niet over bemeten. Buurtpreventie is mooi, maar niet een afdoende oplossing 
voor het probleem. Met veel inzet doen zij hun werk ten dienste van de wijk of kern en kunnen voor 
lastige situaties komen te staan. Er zal ook snel en adequaat professionele opvolging gegeven 
moeten kunnen worden op het moment dat dit noodzakelijk is. 
 
Brandweer 
Zoals in veel gemeenten ligt de taak bij vrijwilligers, zij verdienen meer waardering. Nieuwe aanwas 
van brandweermannen en vrouwen is een zorg voor de toekomst. Er zal veel aandacht en waardering 
nodig zijn om geschikte mensen te vinden op te leiden en te behouden voor deze mooie maar ook 
zware, verantwoordelijke taak. Zorgen zijn er ook daar waar het om aanrijtijden gaat omdat 
vrijwilligers steeds van verder naar de kazerne moeten komen in geval van een oproep. 
 
Ambulance    
Een te groot percentage van de spoedeisende ritten kan niet binnen de vastgestelde normtijden 
worden gereden.  Wij vinden dat onacceptabel en blijven druk zetten op de landelijke politiek om de 
eisen  te veranderen. Intussen willen we werken aan verbetering van het netwerk van AED en het 
opleiden van EHBO’ers. Wij zijn dankbaar voor het werk wat zij doen, maar dit mag echter niet 
worden gezien als een mogelijke ‘structurele’ oplossing. 
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Verkeersveiligheid    
Verkeersveiligheid wordt vooral bepaald door het gedrag van mensen. Op positieve wijze willen we 
mensen op veilig verkeersgedrag blijven wijzen. Juist op schoolroutes, routes waar 
verhoudingsgewijs veel ouderen gebruik van maken, de zwakke verkeersdeelnemers, zal de focus 
moeten liggen. Waar wijzen op veiligheidsgedrag niet helpt zal strak moeten worden gehandhaafd.  

 
Samen Zorgen 
Veel zorgtaken die voorheen via het Rijk of de Provincie werden geregeld, komen nu onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente, meestal gecombineerd met een fikse bezuiniging op de 
bijbehorende budgeten. Onze inwoners worden geconfronteerd met het feit dat zij niet meer 
automatisch recht hebben op voorzieningen, maar dat vooral gekeken wordt wat men zelf kan, al 
dan niet met behulp van het eigen netwerk.  
Vanuit verenigingen, kerken en andere maatschappelijke verbanden wordt al enorm veel naar elkaar 
omgezien maar de vrijblijvendheid  waarop hier nu vorm aan wordt gegeven zal afnemen. We zien 
als ChristenUnie kansen om juist nu invulling te geven aan de bijbels opdracht om voor zwakkeren en 
eenzamen in de samenleving om te zien en te zorgen. Wij zetten in op ruimhartige zorg dicht bij huis. 
Armoede en eenzaamheid zijn nog steeds taboe in onze maatschappij. Naast steun aan 
voedselbanken moeten we als gemeente een ruimhartig armoede beleid voeren waarbij samen met 
bijvoorbeeld scholen, diaconieën en woningbouwcoöperaties signaleren, taboes doorbreken en 
vroegtijdig laagdrempelige hulp aanbieden. 
Verslaving aan o.a. drank, drugs, gokken is niet voorbehouden aan de jeugd.  Daarom vinden wij het 
nodig om te blijven investeren in voorlichting en preventie. Samenwerking met vrijwilligers 
organisaties en belanghebbenden is in dit kader van groot belang. Wij zijn voorstander om waar 
wettelijk kan, streng op te treden. 
Samen met de kernen willen we de relatie met advies- en dorpsraden en gemeenteraad  
intensiveren.  Dit biedt kansen om eigen identiteit te versterken en de juiste acties te ondernemen. 
 

Samen wonen en werken 
Wonen 
De ChristenUnie maakt werk van levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een 
goede infrastructuur. Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk 
weggenomen. De starterslening kan een goed instrument zijn om (door)starters op de woningmarkt. 
Afspraken maken over de verduurzaming van hun woningvoorraad.  
De ChristenUnie streeft naar klimaat neutrale woningen en woningen die energie ‘produceren’. Ook 
streeft ze naar de toepassing van duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en 
kwalitatief hoogwaardig zijn. Handhaving van vergunningen door middel van het toetsen van de 
afgesproken duurzaamheidseisen is daarbij van cruciaal belang.  Er wordt regionaal samengewerkt 
tussen gemeenten als het gaat om wachtlijstbeheer en nieuwbouw. 
Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de voorziening van goede sociale huurwoningen en 
de leefbaarheid van kernen en wijken. Volgens het regeerakkoord komen de corporaties onder 
directe aansturing van gemeenten. De ChristenUnie geeft woningcorporaties de ruimte om 
innovatief, vraaggericht en toekomst vast te kunnen bouwen, maar biedt daarbij wel duidelijke 
kaders via een gemeentelijke woonvisie.  
 
Werken 
Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De 
ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, 
vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ZZP-ers. Als ChristenUnie zullen wij mogelijkheden die 
leiden tot behoud of uitbreiding van werkgelegenheid en maatschappelijk ondernemen moeten 
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omarmen. Het stimuleren van inkomen uit arbeid, het in dienst nemen van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, kan rekenen op onze steun en inzet. 
Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een 
meer duurzame economie te komen. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ 
naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods 
schepping. We zien dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra 
moeilijk hebben gekregen. Als christelijke partij willen wij graag de zondag als rustdag handhaven. 
  
Agrarische sector 
De ChristenUnie heeft hart voor de agrarische sector. Het zijn hardwerkende ondernemers die de 
taak hebben om te 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 wil ruimte bieden aan deze sector en zet 
daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw. De ChristenUnie weet dat 
gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol spelen en wil hen zo veel mogelijk de ruimte geven. 
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de 
bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De agrarische sector geeft vorm aan het landschap 
en is belangrijk voor het beheer daarvan. De gemeente draagt bij aan behoud, verbetering en een 
harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als 
drager van het buitengebied.  
 

Samen Slim 

Scholen 
Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het belangrijk dat 
ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding 
thuis. De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, 
bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft de school een 
belangrijke rol in het versterken van de kracht van de samenleving, door de rol die ze heeft als het 
gaat om burgerschapsvorming en sociale integratie. We constateren dat er steeds meer taken op de 
scholen afkomen. Die ontwikkeling vraagt om zorgvuldige afwegingen, ook van de lokale overheid.  
 
Gemeente 
De ChristenUnie kiest voor Eén Altena! Het takenpakket wordt steeds verder uitgebreid, zeker met 
het oog op de verschillende transities. Dit vereist een goed en deskundig ambtenarenapparaat. Op 
veel terreinen werken de gemeente Woudrichem, Aalburg en Werkendam al samen. Het is echter 
nog veel effectiever om dit vanuit één Altenagemeente te doen. Eén Altena betekent voor u als 
burger meer kwaliteit. Bovendien blijkt uit alle onderzoeken dat Eén Altena zorgt voor versterking 
van de bestuurskracht van de drie gemeenten. Wij vinden allerlei ingewikkelde samenwerkings- 
constructies en Gemeenschappelijke regelingen niet altijd een slimme bestuursvorm maar zijn op dit 
moment vaak wel de enige keuze.  
 
Slim omgaan met voorzieningen.   
De ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening zullen ook de komende 4 jaar verder 
gaan. Niet alleen inzetten op digitale bereikbaarheid, maar ook voorzieningen fysiek bereikbaar 
blijven houden. Voor de jonge en oudere generatie is mobiliteit een noodzakelijk. Van 
peuterspeelzaal tot Universiteit, van bejaardentehuis tot ziekenhuis moeten bereikbaar zijn en 
blijven. Openbaar Vervoer vormt hierin een belangrijke en voor velen de enige en hierdoor 
onmisbare verbindende schakel. 
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Omdat sport  een slimme verbindingsschakel is tussen gezond leven en sociale activiteit moeten we 
sportclubs steunen. We moeten sportaccommodaties in stand te houden en samen kunnen we 
mogelijkheden creëren als we slim regionaal samenwerken.    
 

Samen Schoon 
Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we 
allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met 
het werken aan een beter milieu. 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. Zij, maar ook andere partijen met een openbaar karakter en de daaraan 
verbonden personen, vervullen hierin een voorbeeldfunctie naar de samenleving. 
 
Afvalvrije gemeente 
Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen 
gaan. Afval zien als grondstof voor hergebruik of energiewinning. We moeten naar een circulaire 
economie. Afval goed gescheiden inzamelen voor hergebruik dan kan de afvalstoffenheffing naar 
beneden. Hierin zijn goede stappen gezet maar er zal meer moeten worden geïnvesteerd om te 
komen tot een afvalvrije gemeente.  
 
Groene gemeente.  
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte maar dat kan ook 
heel goed door bewoners gedaan worden. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het 
groen hoger en de wijk leuker. De wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale 
samenhang. Dorpsraden kunnen hierin een sleutelpositie bekleden. 
 
Energieke gemeente 
Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie 
gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente stimuleert mensen en 
bedrijven om zelf zonnecellen te plaatsen. Ook zullen wij ons moeten richten op lokale bronnen. 
De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op 
te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische voertuigen, zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen etc. Ook hierin heeft de gemeente een voorbeeldfunctie, waarin de 
samenwerking met omliggende gemeenten kan/moet worden gezocht.  
 

Samen Straight spelregels hanteren 
Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat de gemeente eerlijk, straight, is naar haar inwoners. 
Op een open en eerlijke manier politiek bedrijven. Het niet op een gelijke manier hanteren van 
spelregels is de bijl aan de wortel van de boom van de geloofwaardige overheid. Dat geldt voor 
handhaving op allerlei gebied, vergunningen, toewijzingen, bouwen enz. 
Voor de toewijzing van zorg willen we rechtvaardig beleid ontwikkelen. Niet het recht van de meest 
mondige, maar oog hebben voor het kwetsbare is ons uitgangspunt. Zonder spelregels kan je als 
maatschappij niet functioneren. Beperking van overbodige regels is prima, maar wij geloven niet in 
doorgeschoten marktprincipes. Mochten er stappen gezet worden in samengaan van gemeenten dan 
moeten er gelijke spelregels zijn. 
 
 
 
 


