
ipen en het verantwoorde Gemeenteprogram der Christelijk 
Lzelf en zijn naasten ge Historische Unie 
ankzinnigen worden, zoo vastgesteld in de Algemeene Vergaderingen der 
zorgd op zoodanige wijze, Unie van 28 Mei 1920 en 12 April 1928. 
lanig gesticht, als overeen 
chouwing van den kring, 

ALGEMEEN BEGINSEL. 
)EMINGEN. 

Art. 1. Ook de gemeentelijke Overheid erkenne, 
orde uitsluiting vanwege dat op het terrein harer bemoeiing het Goddelijk 
ke belijdenis vermeden. gebod is en blijven moet de grondslag van zede 

lijkheid en recht in Maatschappij en Staat en dat 
RGADERINGEN. zij daarom geroepen is in het bestuur der gemeen 

beslissingen in de vergao te te bevorderen alles wat kan strekken tot vera 

meenferaad aan de orde heffing van het zedelijk leven en tot verhooging 

dat de antirevolutionaire van het maatschappelijk peil der bevolking. 
)legen omtrent de aan te 

ZONDAGSRUST. 

N GEKOZENEN. 
Art. 2. De gemeentelijke Overheid handhave 

de Zondagsrust door met alle haar ten dienste 
rganiseerde Antirevolutlo: staande middelen, den arbeid, waarop zij invloed 
atuur voor den gemeenfe kan uitoefenen, zooveel doenlijk op Zondag te 
iart door onderteekening doen stilstaan, en door er tegen te waken dat het 
reeniging vastgesteld pro karakter van den christelijken rustdag zou ver: 
aan de toepassing er van loren gaan. 

llen medewerken. 
OPENBARE ZEDELIJKHEID. 

Art. 3. Aan tentoonstellingen, feesten, uitvoe: 
ringen of voorstellingen, van welke door woord 
of zinneprikkeling, slechte invloed te duchten is 
op de zedelijkheid, worde, voor zoover zij niet 
kunnen worden verboden of verhinderd, op  gee:  

9 
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nerlei wijze medewerking of steun door de ge  VOLE  meentelijke Overheid verleend. 
In verband met de Rijkswetgeving neme zij alle Art. 6. In het b 

maatregelen, die strekken kunnen tot bestrijding de een goed inge 
van de ontucht en tot handhaving van de open: steld, worde goed 

- bare eerbaarheid. derd en met kracht 
besmettelijke ziekt 

DRANKBESTRIJDING. - middelen van ondc 
Art. 4. Waar mogelijk, worde de gelegenheid gewaakt door een  

tot verkoop van sterken drank beperkt, het aan: 
tal ,,vergunningen" verminderd, 

( Art. 7. Tot bevo 
VOLKSHUISVESTING. teljke en lichame 

Art. 5. In het belang van zedelijkheid en ge: 
naast het lager:, mi
wijs ook krachtig 

zondheid zij toezicht gehouden op den bouw van de lichamelijke op 
woningen, vooral waar te vreezen is, dat de eischen Niet slechts zij 
eener goede inrichting zouden worden opgeofferd bloei van het bij 
aan de zucht tot het beperken van den prijs. Hier: schaden, maar bij e 
bij worde echter alles vermeden wat mocht ge: worde gestreefd a 
lijken op plaagzucht of-  ambtenarentyrannie en waarden voor het 
woede niet vastgehouden aan eigen voorschrift of culier initiatief en I 
inzicht, als langs anderen weg eene bevredigende onderwijs. oplossing mogelijk blijkt. Waar de noodn 

De bouw van arbeiderswoningen en woningen Leerplichtwet toe 
voor den middenstand worde krachtig bevorderd 1 waakt dat door or 
door een vlotte goedkeuring van goede bouwplan: gezinsleven zou wc 
nen zoo lang dit noodig blijkt, door onbekrompen 
verleening van bouwvoorschotten, en - bij onver: GESCIIIE 
mijdelijkheid - door bouw voor Gemeentereke: Art. 8. De geme ning. 

De gemeentelijke grondpolitiek boude, bij de 
gebouwen, archief 
kunstwaarde hebb plannen tot uitbreiding der gemeente, niet slechts voor de kennis der 

het oog op den woningbouw, maar ook op de be: vroegere tijden en hoefte aan openbare gebouwen, wandelwegen, tige maatregelen plantsoenen en speelterreinen. schoon, 
10 -- 



Lg of steun door de ge 
rieend. VOLKSGEZONDHEID. 

neme zij alle Art. 6. In het belang der volksgezondheid  wor- 
n  n kunnen tot bestrijding de een goed ingerichte gezondheidsdienst inge. 
Landhaving van de open 

- 

steld, worde goede ziekenhuisverpleging bevor 
derd en met kracht opgetreden tot bestrijding van 
besmettelijke ziekten. Tegen verkoop van levens 

ITRIJDING. middelen van ondeugdelijke samenstelling worde 
, worde de gelegenheid gewaakt door een goeden keuringsdienst. 
drank beperkt, het aan ONDERWIJS. 

nderd. 
Art. 7. Tot bevordering van eene gezonde  gees 

WESTING.  telijke en lichamelijke volksontwikkeling worde 

van zedelijkheid en ge 
naast het 1ager, middelbaar en gymnasiaal onder 

ouden op den bouw van 
wijs ook krachtig bevorderd het vakondericht en 

vreezen is, dat de eischen 
de lichamelijke opvoeding. 

uden worden opgeofferd Niet slechts zij daarbij vermeden alles wat den 

rken van den prijs. Hier bloei van het bijzonder onderwijs zou kunnen 

armeden wat mocht ge 
schaden, maar bij elk onderdeel Van het onderwijs 

ambtenarentyrannie en 
worde gestreefd naar gelijke ontwikkeiingsvoor 

aan eigen voorschrift - of 
waarden voor het onderwijs, ontstaan uit parth 

weg cene bevredigende 
culier initiatief en het van Overheidswege gegeven 
onderwijs. 

swoningen en woningen 
Waar de noodzakelijkheid blijkt Art. 35 der 

rde krachtig bevorderd 
Leerplichtwet toe te passen, worde er tegen ge 

ng van goede bouwplan waakt dat door onoordeelkundige toepassing het 

lijkt, door onbekrompen 
gezinsleven zou worden ontwricht. 

chotten, en - bij onver: GESCHIEDENIS EN KUNST. 
iw voor Gemeentereke: Art. 8. De gemeente bescherme- en onderhoude 

dpolitiek houde, bij de 
gebouwen, archiefstukken en voorwerpen die 

r gemeente, niet slechts kunstwaarde hebben of die van beteekenis zijn 

uw, maar ook op de be voor de kennis der geschiedenis en de zeden van 

thouwen, wandelwegen, 
vroegere tijden en van het heden, en neme krach: 
tige maatregelen tot behoud van het landelijk 

flCfl. 
schoon. - 

-11 



I  

ARMVERZORGING. Gestreefd worde i 
meentebedrijven.  Iii  

Art. 9. De gemeente plaatse zich, bij hare po algemeen belang d 
gingen tot bestrijding der armoede en tot onder grond, waarbij echt 
steuning der armen, onvoorwaardelijk op het - vuldig commercieel 
standpunt der Armenwet4512, in dier voege, dat oog gevat en het r 
samenwerking worde gezocht met den Armenraad niet behoeft te zijn 
en niet kerkelijke en bijzondere instellingen van zonderd, worde ni 
weldadigheid dat aan de geneeskundige arm:: leverd. 
verzorging hare voile aandacht zij gewijd dat De belastingen 
bij het ondersteuningswerk de gemeente slechts kracht. Bij hare va 
ingrijpe waar de kerkelijke en bijzondere welda ning gehouden met 
digheid te kort schiet - dat productieve werkver het gezin worden v 
schaffing voorga aan geldelijke ondersteuning der 
armen en dat toe te kennen subsidies nooit anders 

GEMEENTEAM dan een aanvullend karakter dragen. 

WERKLOOSHEID. Art. 12. De rech 
Art. 10, De gemeentelijke Overheid werke waarden voor ambt 

krachtig mede tot bestrijding der werkloosheid geregeld na overlel  
door het instandhouden van een arbeidsbeurs en daarbij betrokken p 
door ,in tijden van weinig werkgelegenheid, de De bezoldiging zi 
uitvoering van belangrijke werken te ondernemen de gehouden met d 
en te bespoedigen. met behoorlijke loot 

De gemeente steune de verzekering tegen de ter plaatse en dat 
geldelijke gevolgen der werkloosheid. kwaamheid en ener 

regeling van bonen 
FINANCIËN. aan te sluiten goed 

Art. 11. In alle takken van gemeentebeheer won: gen eener uitkeerin 
de de grootste zuinigheid betracht. Ook bij het ljke ongeschiktheid 
overwegen van overigens gewenschte maatregelen Tot bevordering 
worde steeds met den toestand der gemeente gezondheid zij de 2 
financiën rekening gehouden. Er worde niet tot lijk vrijgegeven en 
uitgaven besloten zonder de middelen tot hare arbeid, de werktijd 
dekking aan te wijzen. Aan de noodzak 

12 



ORGING. 

1aatse zich, bij hare po: 
r armoede en tot onder: 
avoorwaardelijk op het 
::1512, in dier voege, dat 
)cht met den Armenraad 
zondere instellingen van 
de geneeskundige arm: 

&dacht zij gewijd dat 
rk de gemeente slechts 
ke en bijzondere welda: 
Jat productieve werkver 
lelijke ondersteuning der 
m subsidies nooit anders 
±er dragen. 

Gestreefd worde naar goede exploitatie der ge: 
meentebedrjven. Hierbij sta bevordering van het 
algemeen belang der bevolking op den voor: 
grond, waarbij echter het voeren van een zorg: 
vuldig commercieel beheer moer worden in het 
oog gevat en het maken van een matige winst 
niet behoeft te zijn uitgesloten. Noodstand uitge: 
zonderd, worde niet beneden den kostprijs ge: 
leverd. 

De belastingen worden geheven naar draag: 
kracht. Bij hare vaststelling worde ernstig reke: 
ning gehouden met het aantal der leden, welke in 
het gezin worden verzorgd. 

GEMEENTE:AMBTENAREN EN :WERK: 
LIEDEN. 

OSHEID. Art. 12. De rechtspositie en de arbeidsvoor: 
Lelijke Overheid werke waarden voor ambtenaren en werklieden worden 
ij ding der werkloosheid geregeld na overleg met de organisatiën of de 
van een arbeidsbeurs en daarbij betrokken personen. 
rug werkgelegenheid, de De bezoldiging zij zoodanig, dat rekening wor: 

werken te ondernemen de gehouden met de behoeften van het gezin en 
met behoorlijke loonregelingen in het vrije bedrijf 

le verzekering tegen de ter plaatse en dat gelegenheid blijve door be: 
rerkloosheid. kwaamheid en energie vooruit te komen. Bij de 

regeling van bonen en pensioenen behooren zich 
ICIEN. aan te sluiten goede bepalingen tot het waarbor: 
van gemeentebeheer wor: gen eener uitkeering in geval van ziekte of tijde: 
d betracht. Ook bij het ljke ongeschiktheid en eene wachtgeldregeling. 
gewenschie maatregelen Tot bevordering der geestelijke en lichamelijke 
toestand der gemeente: gezondheid zij de Zaterdagmiddag zooveel moge: 
den. Er worde niet tot lijk vrijgegeven en worde, vooral bij inspannenden 
r de middelen tot hare arbeid, de werktijd beperkt. 

Aan de noodzakelijkheid van rechtszekerheid 

13 
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voor het gemeentepersoneel worde voldaan door 
instelling van een scheidsgerecht of van arbitrage 
commissiën. 

HANDEL EN NIJVERHEID. 

Art. 13. De gemeente bevordere den bloei van 
I. Het in den wer 

po der ontwikkeling 
landbouw, handel en nijverheid om, door het de van het kap', 
maken van goede verkeerswegen - door het OP staten, doch ook de 
maken van een breedopgevat uitbreidingsplan, losbare problemen. 
waarbij ook op den aanleg van geschikte industrie terrein der gemeent 
terreinen worde gelet - en door, bij de inrichting onoplosbaar zijn d 
van gas en electrisch bedrijf rekening te houden Eenerzijds spreekt 
met de eischen der nijverheid. meentepolitiek veel 

BESCHERMING VAN HET BEDRIJFSLEVEN, 
stoffelijke nood van 
uit;, anderzijds zi 

Art. 14. Werken ten dienste der gemeente wor de beperking der 
den alleen dan in eigen beheer uitgevoerd, als het zaak,, dat dagelijks 
gemeentebelang dit onafwijsbaar vordert, licht treedt, Om v 

Bij de directe bemoeaing der gemeentelijke maar een eenigszin 
Overheid met de onderscheiden volksbelangen vinden. 
moet worden voorkomen dat, door eenzijdigheid - Deze omstandighe 
of onvoldoend doordenken der gevolgen, de bloei het optreden op com 
van landbouw, handel en nijverheid en de ontwik Waar in de door h 
keling van een krachtigen middenstand zouden lijke ontwikkeling b 
worden geschaad. de eenvoudigste vei 

stuurstaak dikwerf 
LANDARBEIDERSWET boven gaat is minth 

Art. 15. Aan de uitvoering der Landarbeiders streven naar hervor:
Minder dan ooit zal wet worde krachtig medegewerkt, in de eerste . tische raadsleden ge plaats door het particulier initiatief zooveel.moge 

lijk te steunen. werven van zoogens 
- meer dan ooit op 
ganda, crijiek. :  

II De actie van 
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