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Wie zijn wij? 
 
Het CDA Molenlanden is een christendemocratische volkspartij, geworteld in alle lagen van de 
samenleving. Wij zijn aanwezig in alle kernen, dichtbij mensen. Bij de mensen die betrokken 
zijn bij hun dorp, hun gezin, hun school, hun buurt, hun geloofsgemeenschap, hun bedrijf of 
hun sportvereniging. Wij gaan in onze politiek uit van een christelijke mens- en 
maatschappijvisie. Wij geloven daarom in een samenleving waarin iedereen van waarde is en 
mensen pas tot hun recht komen in relatie tot de ander. Het CDA Molenlanden wil politiek 
bedrijven vanuit de volgende christendemocratische uitgangspunten: solidariteit, publieke 
gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.  
 
Vanuit deze uitgangspunten zoekt het CDA Molenlanden naar antwoorden op de vragen van 
vandaag en morgen. Altijd samen met de ander; met onze inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Onze vertegenwoordigers zijn geworteld in het land van groene 
weiden en molens, koesteren (lokale)traditie en staan tegelijkertijd open voor vernieuwing. Wij 
lopen niet weg voor moeilijke keuzes, zijn daarop aanspreekbaar en wij durven te leren van 
onze fouten. Het CDA Molenlanden staat daarmee voor een eerlijke politiek.  
 
Wij doen geen loze beloften, maar willen werken aan een hoopvol toekomstperspectief voor 
onze nieuwe gemeente Molenlanden en haar inwoners. Door ruimte te geven aan de 
samenleving van Molenlanden. Daar geeft dit programma verder inhoud aan. Geen lange 
verhalen, maar concrete voornemens, die wij graag samen met de inwoners in hun eigen 
omgeving en kern nader invullen. 
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Beste mensen, 
 
Op 21 november as. zullen de verkiezingen gehouden worden voor de nieuwe gemeente 
Molenlanden, die per 1 januari 2019 ontstaat door het samengaan van Molenwaard en 
Giessenlanden. Als CDA willen we graag een bijdrage leveren in het besturen van die 
nieuwe gemeente.  
In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe we mede vorm willen geven aan die vitale 
plattelandsgemeente. Onze kernwaarden; solidariteit, gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid en rentmeesterschap zijn de leidraad voor de keuzes die het CDA 
maakt.  
We zijn ervan overtuigd, dat deze begrippen, die een Bijbelse oorsprong hebben, nog 
steeds van grote waarde zijn voor de samenleving van nu en in de toekomst. We nodigen u 
uit om ons te steunen en te kiezen om deze uitdaging aan te gaan.  
 
Ad van Rees 
Lijsttrekker Molenlanden 
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Voorwoord: 

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) gelooft in democratische waarden en laat zich inspireren en 
leiden door de Bijbelse boodschap van respect, liefde en omzien naar elkaar. Middels de vier CDA 
uitgangspunten gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap wordt 
daaraan inhoud gegeven.  

Gespreide verantwoordelijkheid  

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Buurtverenigingen, 
sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de 
samenleving. Volgens de christendemocratische visie kan een goed functionerende samenleving niet 
zonder maatschappelijke organisaties. Het maatschappelijk middenveld zorg voor binding en 
verbinding, het vormt het cement van de samenleving en voorkomt dat zij uiteen valt. De overheid 
geeft al die verschillende mensen en organisaties het vertrouwen en de ruimte om hun bijdrage te 
leveren. Niet alles moet in wetten en regeltjes worden gegoten.  

Publieke gerechtigheid  

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke 
waardigheid: De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare 
overheid die grenzen stelt en onrecht bestrijdt is nodig om ruimte te scheppen voor al het goede dat 
mensen in de samenleving tot stand kunnen brengen. De overheid moet rechtvaardig zijn. Ze moet in 
haar optreden recht doen aan alle facetten van het mens-zijn, en op die verantwoordelijkheid 
aanspreekbaar zijn. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg 
voor wie kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

Solidariteit  

Het (Bijbelse) begrip naastenliefde roept ons op te zorgen voor kwetsbaren in de samenleving. 
Betrokken inwoners versterken de onderlinge verbondenheid: Niet alleen betrokkenheid tussen 
generaties, maar ook tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door 
mét elkaar te leven. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. 
Persoonlijke geraaktheid gaat daarom vooraf aan de bereidheid tot financiële of andere hulp. Daarbij 
garandeert de overheid een basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs 
en inkomen. Ook in door de overheid georganiseerde hulp moet die persoonlijke factor weer zichtbaar 
en voelbaar worden gemaakt. 

Rentmeesterschap  
De term rentmeesterschap verwijst naar het woord rentmeester die voor de eigenaar een goed beheert 
en er de administratie over voert, om het uiteindelijk weer in de handen van de eigenaar over te geven 
en verantwoording af te leggen over het beheer. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de 
generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor elkaar, voor dieren, voor de schepping, voor de 
toekomst. Dat vraagt dat we ook in onze omgang ermee verder kijken dan ons eigen belang en onze 
eigen tijd.  

Kortom 

Het CDA staat voor een samenleving waarin we naar elkaar omzien, waarin iedereen zijn talenten inzet 
en waarbij we de wereld op een goede manier beheren en doorgeven aan onze kinderen en 
kleinkinderen. Het CDA wil de samenbindende kracht van onze samenleving versterken. Het CDA 
Molenlanden laat in dit programma zien hoe we daar samen met u werk van kunnen maken. 
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Onze keuzes voor Molenlanden  
 
 

1. Waarden waarderen  
o CDA Molenlanden wil werken aan een nieuwe gemeente die zich kenmerkt door 

omzien naar elkaar, actieve gemeenschappen, verantwoordelijkheid nemen, 
hard werken en de erkenning van de waarde van geloof en levensbeschouwing. 

o Wij hanteren goede omgangsvormen en spreken met respect over de ander; 
gemeentebestuurders en –ambtenaren geven daarin het goede voorbeeld.  

o De gemeente erkent en ondersteunt activiteiten uit de samenleving die zijn 
gericht op binding en ontmoeting tussen mensen onderling.  

o De gemeente kan activiteiten ondersteunen die zijn gericht op het overdragen van de 
Nederlandse en lokale cultuur, waarden en tradities. 

o De naturalisatiedag waarop nieuwe inwoners van de gemeente de Nederlandse 
nationaliteit krijgen uitgereikt, wordt uitgebreid. Ook jongeren die 18 jaar zijn 
geworden, krijgen voor deze gemeentelijke ‘burgerschapsdag’ een uitnodiging. 

o De gemeente zet zich in voor het behoud van monumenten, beschermt het 
religieus en cultureel erfgoed en steunt verenigingen en andere 
maatschappelijke initiatieven die daaraan werken.  

o Goed rentmeesterschap vraagt dat wij de waarde van ons groene landschap 
koesteren, duurzaam bewerken en doorgeven aan de volgende generatie.  

o Het CDA Molenlanden wil de zondagsrust bewaren en tegelijkertijd op een 
passende wijze daarbinnen ruimte bieden aan de horeca en toeristische 
voorzieningen. Onze winkels blijven gesloten.  
 
    

2. Wij geloven in de kracht van de samenleving 
o Het CDA Molenlanden gaat uit van gespreide verantwoordelijkheid en geeft 

daarom ruimte aan de maatschappelijke initiatieven van onze inwoners. Want 
de gemeente Molenlanden kan een veilige, schone, gezonde, ondernemende en 
leefbare gemeente niet alleen realiseren. Daarom zoekt de gemeente de 
samenwerking met verenigingen, kerken en andere maatschappelijke 
organisaties.  

o De samenleving mag van de gemeente Molenlanden verwachten dat zij graag 
meedenkt, durft los te laten en niet in een kramp schiet als het anders loopt dan 
gepland.  

o De gemeente Molenlanden werkt zoveel mogelijk kerngericht en doet zo recht 
aan het eigen karakter van iedere kern.  

o Dorpsraden en klankbordgroepen bieden het gemeentebestuur een uitstekende 
mogelijkheid om het karakter en de behoeften van een kern goed te leren 
kennen. Zij krijgen een eigen budget om vrij te besteden aan de leefbaarheid 
van hun dorp. 

o Dorpsraden en klankbordgroepen komen voort uit de samenleving, regelen zelf 
hun samenstelling en werkwijze en bepalen hun eigen agenda. Wel is het 
belangrijk dat de dorpsraad een goede afspiegeling van het dorp vormt. De 
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dorpsraden kunnen worden ondersteund door een vaste ambtenaar. 
Aanspreekpunt vanuit het gemeentebestuur is de desbetreffende 
kernwethouder.  

o Dorpshuizen zijn van en voor de dorpsgemeenschap. Wanneer de continuïteit 
van deze voorziening en daarmee van de leefbaarheid van een kern in gevaar is, 
zoekt de gemeente actief naar mogelijkheden om de continuïteit te 
waarborgen.  

o Maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een leefbare gemeente 
Molenlanden en andere maatschappelijke doelen kunnen een beroep doen op 
een subsidie van de gemeente, waarbij ook altijd de inwoners en/of hun 
organisaties een financiële bijdrage leveren. De gemeente Molenlanden maakt 
daarin geen principieel onderscheid tussen kerkelijke en niet-kerkelijke 
initiatieven.  

o De gemeente vermindert de regeldruk voor verenigingen en andere 
maatschappelijke initiatieven en kijkt daarom kritisch of steeds een 
vergunningplicht voor hun activiteiten nodig is. 

o CDA Molenlanden wil dat de gemeente jaarlijks aan de vrijwilligers een blijk van 
waardering verstrekt.  

o Voor vrijwilligers is de Verklaring Omtrent Gedrag gratis. 
 
 

3. Dienstbare gemeente 
o Ondanks de gemeentelijke herindeling wil CDA Molenlanden werken aan een 

gemeente waarin iedereen gekend wordt en waarin de menselijke maat het 
uitgangspunt van beleid is (o.a. door kernwethouders en de dorpsreggiseur).  

o De dienstverlening van de gemeente Molenlanden aan haar inwoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven moet mensgericht, persoonlijk, 
transparant en efficiënt zijn. 

o De kwaliteit van de digitale dienstverlening aan onze inwoners wordt verder 
doorontwikkeld en verbeterd. 

o De gemeente Molenlanden moet voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn, 
ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. 

o In de gemeente Molenlanden worden enkele ‘huizen van de gemeente’ 
gecreëerd, waar gemeentebestuurders en ambtenaren werken, elkaar kunnen 
ontmoeten en onze inwoners zich binnen een redelijke reisafstand kunnen 
melden voor vragen, gesprekken en voor het dienstenpakket van de gemeente. 
Deze ‘huizen van de gemeente’, kunnen ook de voormalige gemeentehuizen of 
de dorpshuizen zijn en zijn ook voor maatschappelijke activiteiten beschikbaar.  

o Veel inwoners vinden met moeite hun weg in alle regelingen, diensten en 
loketten van de gemeente. Iedere kern krijgt daarom een dorpsregisseur, waar 
inwoners terecht kunnen met hun vragen over de dienstverlening van de 
gemeente op alle gebieden. Deze dorpsregisseur wijst de weg, geeft 
voorlichting, legt waar nodig contacten met andere instellingen en bemiddelt bij 
(dreigende) conflicten. Deze dorpsregisseur ondersteunt bij voorkeur ook de 
dorpsraad of klankbordgroep.    
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o Voor klachten over de dienstverlening van de gemeente is er een onafhankelijke 
klachtencommissie. Daarnaast is voor onze inwoners ook de Nationale 
Ombudsman toegankelijk.  

o Alle informatie van de gemeente is openbaar beschikbaar, tenzij het algemeen 
belang in het geding is.  

o De gemeente communiceert actief en in begrijpelijke taal. 
 
 

4. Samenwerken 
o CDA Molenlanden wil dat de gemeente Molenlanden in alles de samenwerking 

zoekt; binnen en buiten de gemeente. 
o Ook in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden kan de gemeente Molenlanden 

het niet alleen. Daarom werkt de gemeente samen met de ons omliggende 
gemeenten.  

o De gemeenteraad en daarmee ook onze inwoners moeten respectievelijk 
zeggenschap en inspraak hebben in de regionale samenwerkingsvormen voor 
die diensten die Molenlanden niet zelfstandig kan aanbieden. 
 
 

5. Iedereen mag meedoen Iedereen doet mee 
o In onze christelijke mensvisie komt de mens pas tot zijn recht in relatie tot de 

ander. CDA Molenlanden streeft daarom naar een samenleving waarin mensen 
zoveel mogelijk mee kunnen doen. Ongeacht hun geslacht, geaardheid, 
levensbeschouwing, leeftijd, inkomen en eventuele beperking. 

o Discriminatie accepteert de gemeente niet; daarop is de gemeente 
aanspreekbaar en waar nodig spreekt zij anderen daarop aan.  

o De gemeente waardeert de talenten en verantwoordelijkheden van iedereen, 
juist ook van hen die kwetsbaar zijn. Wie niet zelfstandig mee kan doen krijgt 
van de gemeente de noodzakelijke ondersteuning en daarbij maakt de 
gemeente dankbaar gebruik van de maatschappelijke initiatieven.  

o De gemeente heeft extra oog voor kwetsbare burgers en hun gezinnen, in het 
bijzonder voor wie meedoen door hun gezondheid of sociaaleconomische 
omstandigheden niet vanzelfsprekend is. 

o In de ogen van CDA Molenlanden vragen naastenliefde en solidariteit dat de 
gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van vluchtelingen. 
Wij willen vluchtelingen direct in aanraking brengen met 
onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat hun stap naar betaald werk 
kleiner wordt en een uitkeringssituatie zo kort mogelijk duurt. De gemeente 
biedt actief een kwalitatief goed inburgeringprogramma aan en stimuleert 
daarnaast ook vrijwilligersinitiatieven die nieuwe Nederlanders helpen om snel 
en volwaardig hun plek te vinden in onze samenleving. Omgekeerd wordt van 
nieuwe Nederlanders verwacht dat zij zich inzetten om goed in te burgeren en 
een bijdrage leveren aan de samenleving. Waar dat niet het geval is, neemt de 
gemeente maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van het korten op uitkeringen .  
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o Met behulp van vrijwilligers en taalmaatjes kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek 
vinden in de plaatselijke samenleving. 

o Vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen niet automatisch voorrang bij een 
sociale huurwoning, maar de gemeente heeft wel de taak hen woonruimte te geven. 
Het CDA Molenlanden wil dat de gemeente bij de uitvoering van deze verplichting 
voldoende rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, 
gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.  

o Waar gemeenten vluchtelingen voorzien van middelen gebeurt dat in eerste instantie 
zoveel mogelijk in natura en op andere manieren die voorkomen dat de financiële 
ondersteuning, die is bedoeld voor een goede start in Nederland niet weglekt. 
 

 
6. Zorgzame gemeente 

o CDA Molenlanden vindt het van groot belang dat de gemeente met haar burgers 
omziet naar de kwetsbare naaste en voor iedereen die dat nodig heeft goede 
zorg en ondersteuning biedt. 

o De gemeente streeft naar een goede samenwerking tussen de vrijwilligers, 
mantelzorgers en professionals.  

o Het belang van de burger staat centraal, daarom wordt gewerkt volgens het 
principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur voor de hulpverlening. 

o Inwoners van Molenlanden moeten kunnen blijven kiezen voor een 
persoonsgebonden budget en waar dat kan ook voor de (lokale) zorgaanbieder 
die bij hen en bij hun zorgvraag past. 

o De gemeente Molenlanden geeft ruimte aan initiatieven van groepen inwoners 
die zelf hun zorg willen organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een 
zorgcoöperatie.   

o Het sociaal team van de gemeente werkt mensgericht en levert maatwerk. 
o De Huizen van de Waard of Dorpskamers in onze gemeente vormen een 

belangrijke ontmoetingsfunctie en worden door de gemeente Molenlanden met 
behulp van vrijwilligers mogelijk gemaakt en ondersteund door het sociaal 
team. Waar nog geen Huis van de Waard of Dorpskamer is, zoekt de gemeente 
naar mogelijkheden om die samen met de lokale gemeenschap te starten.  

o De gemeente Molenlanden sluit een lokale coalitie van burgers 
maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen en de gemeente tegen 
eenzaamheid. In alle gesprekken met het sociaal team is aandacht voor 
eenzaamheid en in de gemeente Molenlanden wordt door opgeleide 
vrijwilligers signalerend huisbezoek aan ouderen uitgevoerd.  

o De gemeente investeert voldoende in woningaanpassingen en zorg thuis, zodat 
onze inwoners die aangewezen zijn op zorg zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. 

o Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor hun naaste en daarom zal de 
gemeente bij het organiseren van de zorg altijd de mantelzorgers betrekken, de 
mantelzorgers ondersteunen en tijdig respijtzorg organiseren om te voorkomen 
dat de mantelzorgers overbelast raken. Jaarlijks reikt de gemeente 
mantelzorgcomplimenten uit.  
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o De gemeente Molenlanden heeft voldoende oog voor het toenemende aantal 
ouderen in onze gemeente en kiest voor een integrale aanpak op het gebied van 
wonen, veiligheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning.  

o Zorgvoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Daarom 
worden eigen bijdragen naar draagkracht vastgesteld en de stapeling daarvan 
voorkomen.  

o De gemeente Molenlanden stelt een adviesraad op het gebied van zorg en 
welzijn in, die de gemeenten gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Het is van 
belang dat ervaringsdeskundigen hieraan deelnemen. 

o Mensen met een beperking moeten in onze gemeente volwaardig kunnen 
meedoen.  

o Iedere inwoner met een zorg- of ondersteuningsvraag heeft recht op 
onafhankelijke cliëntondersteuning van een cliëntondersteuner die geen deel 
uitmaakt van het sociaal team of een ambtelijke dienst. De gemeente wijst haar 
inwoners actief op deze cliëntondersteuning.  
 
 

7. Heel Molenlanden beweegt 
o Bewegen is gezond en werkt preventief. CDA Molenlanden wil daarom dat de 

gemeente stimuleert dat haar inwoners zoveel mogelijk sporten of bewegen.  
o Sporten verbindt mensen en heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke 

functie. De gemeente stimuleert daarom de totstandkoming en instandhouding 
van sportverenigingen.    

o Sportvoorzieningen worden zoveel mogelijk geëxploiteerd door de 
sportverenigingen zelf. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het 
combineren van verschillende functies, zoals schoolsport.  

o Het sportaanbod in Molenlanden is toegankelijk voor mensen met een 
beperking. 

o Voor ouders die een sport van hun kinderen niet kunnen betalen, zorgt de 
gemeente voor financiële ondersteuning.  

o In onze waterrijke gemeente is het van belang dat ieder kind leert zwemmen. 
Daarom voert de gemeente in goed overleg met de basisscholen het 
gesubsidieerde schoolzwemmen in. 

o De gemeente Molenlanden zoekt samenwerking met de provincie en 
omliggende gemeenten in het verder uitbouwen van een aantrekkelijk netwerk 
van kanoroutes en vrijliggende fiets- en wandelpaden. 

 
 

8. Jong Molenlanden 
o Jongeren willen in de ogen van het CDA Molenlanden volwaardig meedoen en 

gehoord worden. De gemeente Molenlanden organiseert daarom meetups. Via 
deze meetups kunnen jongeren aan het gemeentebestuur gevraagd en 
ongevraagd advies geven over alle zaken die zij belangrijk vinden.   

o Alle kinderen van de basisschool krijgen de mogelijkheid om eenmaal tijdens 
hun schooltijd kennis te maken met de gemeente en het gemeentebestuur van 
Molenlanden.  
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o Voor het CDA Molenlanden is culturele vorming belangrijk. Via het onderwijs 
kan worden kennisgemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis, en worden 
vaardigheden aangeleerd in de omgang ermee. 

o De basisscholen in onze gemeente zijn van groot belang voor de ontwikkeling 
van onze kinderen en de leefbaarheid van de kernen.  

o Voor de continuïteit en bereikbaarheid van de basisscholen in onze gemeente 
gaat de gemeente met de schoolbesturen in gesprek over een gezamenlijk 
meerjarenbeleid dat zoveel mogelijk bijdraagt aan het behouden van het 
bestaande onderwijsaanbod en daarmee de keuzevrijheid van ouders. Ook de 
dorpsgemeenschap wordt hierbij betrokken. Daarbij wordt ook gekeken naar 
het onderwijshuisvestingsbeleid en een slimme combinatie van functies, zoals 
met kinderdagcentra en andere maatschappelijke voorzieningen. 

o Onze kinderen hebben op school recht op een gezond binnenklimaat, wat de 
gemeente mogelijk maakt. 

o Ouders bieden wij opvoedondersteuning, voor moeilijke en makkelijke tijden.  
o Kwetsbare kinderen gunnen wij een veilig pleeggezin. De gemeente promoot 

dat actief.  
o Bij het leerlingenvervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs staat het 

belang van het kind voorop; lange reistijden worden niet meer geaccepteerd.  
o Aan ouders die vanwege de richting van de school voor hun kind een 

basisschool kiezen buiten de gemeente en binnen de inkomensgrenzen vallen 
wordt alleen een sobere tegemoetkoming in de reiskosten verstrekt. 

o Ieder kwetsbaar kind heeft recht op jeugdhulp. In de gezamenlijke inkoop van 
jeugdhulp staat het belang van het kind voorop. Door voldoende middelen en 
reële tarieven wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdhulp in 
Molenlanden gegarandeerd. 

o De gemeente bevordert de samenwerking tussen de jeugdhulp en het 
onderwijs. 
 

 
9. Heel Molenlanden werkt 

o CDA Molenlanden zet zich in voor betaald werk voor iedereen die kan en wil 
werken.  

o Voor mensen in een uitkeringssituatie werkt de gemeente actief, in 1 loket, 
samen met het UWV, werkgeversorganisaties, vakbonden, het onderwijs en de 
sociale werkvoorziening aan het vinden van een nieuwe werkplek. 

o Deeltijdbanen voor bijstandgerechtigden worden, zo nodig, aangevuld tot aan 
het bijstandsniveau. 

o De gemeente realiseert voldoende plekken voor beschut werk, voor die 
inwoners die niet in een reguliere baan kunnen werken.  

o De gemeente realiseert in haar eigen organisatie voldoende werkplekken voor 
mensen met een arbeidsbeperking en probeert via haar inkoop- en 
subsidiebeleid ook haar maatschappelijke partners hiertoe te bewegen. 

o De regeling loonkostensubsidie voor werkgevers die mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst nemen wordt versterkt.  



10 
 

Verkiezingsprogramma CDA Molenlanden 2019 - 2022 
 

o De gemeente werkt met de scholen samen aan het actief tegengaan van 
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, zodat iedere jongere met een 
startkwalificatie succesvol op de arbeidsmarkt kan starten. 

o Door het aanbieden van stages, leerplekken en werkervaringsplekken bevordert 
de gemeente dat jongeren na hun opleiding zo snel mogelijk aan de slag kunnen 
en zo sneller een baan kunnen vinden. De gemeente geeft hierin het goede 
voorbeeld.  
 

 
10. Sociale gemeente 

o Het CDA Molenlanden gaat uit van de solidariteit tussen mensen en is van 
oordeel dat ieder mens van waarde is, ongeacht of hij of zij betaald werk 
verricht.  

o Langdurig werkzoekende ouderen van boven de 60 jaar in de bijstand kunnen 
vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht als zij structureel en meerdere dagen 
per week actief zijn in het vrijwilligerswerk of mantelzorger zijn. 

o In Molenlanden leggen wij ons niet neer bij armoede en daarmee ook het 
sociaal isolement waar inwoners in leven. Inwoners kunnen een beroep op de 
gemeente doen voor een uitkering en specifieke voorzieningen die gericht zijn 
op financiële en ook maatschappelijke ondersteuning.  

o De gemeente Molenlanden werkt nauw samen met de voedselbanken, de 
schuldhulpmaatjes, de diaconieën en andere initiatieven die bijdragen aan het 
tijdig signaleren en ondersteunen van onze kwetsbare inwoners. Door 
schuldhulpverlening en -sanering draagt de gemeente actief bij aan het 
oplossen van financiële problemen.  

o Regelmatig vindt er met de kerken en andere maatschappelijke organisaties 
overleg plaats over de signalen die zij zien en de bijdragen die zij kunnen leveren 
aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners.  

  
 

11. Voldoende en betaalbare woningen  
o Voor de natuurlijke groei van de bevolking wil CDA Molenlanden zoveel mogelijk 

in alle kernen voldoende nieuwe en betaalbare woningen realiseren.  
o Er moeten in het bijzonder voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn 

voor jongeren / starters op de woningmarkt en voor senioren. Juist zij moeten in 
Molenlanden kunnen blijven wonen.  

o De gemeente bevordert een diverse woningvoorraad. Het CDA Molenlanden zet in 
op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen 
gezond oud kunnen worden. De gemeente voert daartoe een actief 
woningbouwbeleid, passend bij het groene karakter van onze gemeente (zie ook 
paragraaf 12 van dit programma).   

o De gemeente maakt met de woningbouwcorporaties prestatieafspraken over de 
woningentypen, de prijs en de kwaliteit van de huurwoningvoorraad, het 
toewijzingsbeleid en over hun bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen.  

o In de planvorming worden de inwoners van de desbetreffende kern betrokken. 
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o De gemeente geeft ruimte aan collectief particulier opdrachtgeverschap. Zij 
ontwikkelt daarvoor heldere kaders. 

o De gemeente stimuleert dementievriendelijk wonen, zodat mensen met 
dementie langer in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen.  
 
 

12. Groene ruimte  
o CDA Molenlanden is trots op het groene en weidse karakter van onze gemeente 

en de karakteristieke lintbebouwing in onze kernen. Wij willen die als goede 
rentmeesters ook voor onze kinderen en kleinkinderen behouden. 

o Wij willen bij de start van de nieuwe gemeente een nieuwe structuurvisie 
opstellen, die het kader vormt voor een uniform ruimtelijk beleid op het gebied 
van wonen, werken en recreëren.  

o Voor de bebouwing wordt met de inwoners een beeldkwaliteitsbeleid 
ontwikkeld. Gebouwen in de gemeente Molenlanden moeten goed passen in 
het groene en open landschap. Dus mogen gebouwen niet te hoog zijn, moeten 
een bedekte kleur hebben en met bomen en planten omzoomd worden. 

o Bij nieuwbouwplannen wordt altijd eerst gekeken naar de mogelijkheden van 
inbreiden en de herstructurering van bestaande (bedrijven)terreinen. 

o Bij de keuze van bedrijfsterreinen kiest de gemeente voor concentratie op de 
daarvoor geschikte plaatsen en samenwerking met de gemeenten in de regio.  

o Waar de milieu- en omgevingsbelasting te hoog is streeft de gemeente actief 
naar verplaatsing van de bedrijven naar plaatsen in of buiten de gemeente die 
daarvoor geschikt zijn.  

o De gemeente gedoogt niet en handhaaft daarom streng bij gebouwen, terreinen 
en/of bedrijfsactiviteiten die zonder vergunning of in strijd met de bestemming 
worden gebruikt.  

o Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en 
ontmoeting. De gemeente ondersteunt collectieve oplossingen die inwoners zelf 
bedenken en geeft kansen aan groene buurtprojecten die door bewoners zelf 
geïnitieerd, ontwikkeld en onderhouden worden, zoals buurttuinen, speelnatuur 
etc. 

o Molenlanden wil het Melkhart van Holland zijn. De melkveehouders zijn de 
belangrijkste beheerders van de groene ruimte. De gemeente bevordert een 
aantrekkelijk klimaat voor hun bedrijfsactiviteiten en stimuleert de biodiversiteit 
en een duurzame landbouw.  

o De gemeente gaat samen met de eigenaar in gesprek over vrijkomende 
bebouwing, zoals leegkomende stallen, om verloedering te voorkomen en 
ruimte te bieden aan een nieuwe bestemming die past bij de aard en kwaliteit 
van de groene ruimte. Daarbij wordt ook de ruimte voor ruimteregeling 
toegepast.  
 
 

13. Veilig leven voor iedereen 
o CDA Molenlanden streeft naar gerechtigheid en vindt het van groot belang dat 

de gemeente Molenlanden niet alleen op basis van de statistieken een veilige 
gemeente is, maar dat inwoners, jong en oud, zich ook sociaal veilig voelen.  
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o De gemeente stimuleert dat inwoners actief betrokken zijn bij hun veilige en 
leefbare woonomgeving, bijdragen aan preventie en elkaar aanspreken op 
(kleine) misstanden. De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, 
buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurtapps) om het 
veiligheidsgevoel te vergroten. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor 
bewoners die vragen hebben over het opzetten of het functioneren van een 
buurtpreventieteam.  

o Het CDA Molenlanden vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. 
Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk regelmatig 
aanwezig zijn in de buurt. 

o Inwoners, de wijkagent, de woningbouwcorporatie, bedrijven en de gemeente 
gaan regelmatig met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten.  

o Inwoners die met elkaar werken aan de veiligheid van hun wijk worden door de 
gemeente ondersteund.  

o Met klankbordgroepen en dorpsraden, de wijkagent en de 
woningbouwcorporatie organiseert de gemeente een dorpschouw, gericht op 
het signaleren en oplossen van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken. 

o Wietteelt, de handel in soft en harddrugs, straatverkopen en illegale 
verkooppunten worden door de gemeente hard aangepakt. 

o CDA Molenlanden maakt zich zorgen over het drank- en drugsgebruik , vooral 
onder jongeren. De gemeente investeert daarom in preventie en de voorlichting 
van jongeren en hun ouders, ook op de scholen, sportverenigingen en andere 
relevante maatschappelijke organisaties. De gemeente handhaaft actief de 
leeftijdsgrens voor de verkoop en consumptie van alcohol, ook in de 
zogenaamde ‘keten’. 

 
 

14.  Molenlanden bereikbaar 
o CDA Molenlanden wil een bereikbare gemeente. Door goede openbaar 

voorzieningen, ruimte voor fietsers en het oplossen van knelpunten in het 
autoverkeer. Wanneer de kwaliteit van het openbaar vervoer in Molenlanden 
tekort schiet of de bereikbaarheid van sommige kernen niet optimaal is, zal de 
gemeente naleving of tussentijdse aanpassing van de door de provincie Zuid-
Holland gegeven concessie bepleiten.  

o Bij maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en zorginstellingen, maar ook 
in de bebouwde kom is het CDA Molenlanden voorstander van meer 
verkeersveilige situaties. De gemeente neemt verkeersremmende maatregelen, 
geeft ruimte aan wandelaars en fietsers, zorgt voor goede verlichting en een 
strengere handhaving van de snelheid, in het bijzonder waar er risico’s zijn voor 
de veiligheid van kinderen en ouderen. 

o Zwaar verkeer zorgt voor schade en onveiligheid en wordt daarom door 
omleidingen zoveel mogelijk uit de dorpskernen geweerd. 

o De gemeente Molenlanden zoekt met de inwoners van de kernen Groot-
Ammers en Nieuw-Lekkerland naar een oplossing van de verkeersknelpunten in 
hun dorp. 
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o De verkeersknelpunten op de A15 en A27 leiden tot sluipverkeer en benadelen 
de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Molenlanden. Het CDA Molenlanden 
wil dat de gemeente zich actief inzet voor het oplossen van deze knelpunten.   

o De gemeente Molenlanden is ook digitaal bereikbaar en bevordert daarom dat 
binnen een periode van vijf jaar in alle kernen (met inbegrip van de 
buitengebieden) glasvezel is aangelegd.     
 

 
15. Ondernemend Molenlanden 

o Het CDA Molenlanden ziet het MKB en familiebedrijven als de motoren waarop 
onze samenleving draait; voor deze bedrijven werkt de gemeente aan een 
gunstig ondernemersklimaat. 

o De gemeente ontwikkelt haar economisch beleid in nauwe samenwerking met 
de ondernemersverenigingen. 

o In onze groene gemeente past geen gebiedsvreemde bedrijvigheid met een 
hoge milieubelasting.  

o Transportbedrijven of bedrijven met een hoge verkeersintensiteit passen niet in 
de kernen of polder en worden zoveel mogelijk geconcentreerd op de daarvoor 
bestemde (regionale) bedrijventerreinen met een goede ontsluiting naar de 
snelweg. 

o Bij de ontwikkeling van de dorpskernen bevordert de gemeente ook het behoud 
en de komst van een winkelbestand dat bijdraagt aan de leefbaarheid van onze 
kernen. 

o De gemeente Molenlanden geeft ruimte aan markten, stalletjes en 
evenementen in de dorpskernen.  

o De gemeente Molenlanden bevordert dat leegstaande bedrijfspanden of 
overheidsgebouwen gebruikt kunnen worden door startende ondernemingen, 
begrensd in omvang en milieubelasting. 

o Onze groene gemeente is met in het bijzonder het Werelderfgoed Kinderdijk 
aantrekkelijk voor bezoekers en daarom stimuleert de gemeente Molenlanden 
actief de recreatieve en toeristische activiteiten die passen bij het karakter van 
ons gebied.  
 

 
16. Duurzame gemeente 

o Voor het CDA Molenlanden is rentmeesterschap een belangrijk uitgangspunt. 
Wij willen daarom dat de gemeente Molenlanden zich ook bindt aan het 
nationale Klimaatakkoord om in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 
met 49% terug te dringen.  

o De gemeente Molenlanden heeft een voorbeeldfunctie en koopt daarom 
duurzaam in, besteedt duurzaam aan, plaatst zonnepanelen op haar gebouwen 
en gebruikt alleen nog ecologische en milieuvriendelijke schoonmaak- en 
bestrijdingsmiddelen.  

o De gemeente Molenlanden sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en bepleit zo 
statiegeld op kleine flesjes en blikjes.  

o Zwerfaval vraagt een gemeenschappelijke aanpak van de gemeente met al haar 
inwoners, waarin wij allen zelf het goede voorbeeld geven, zelf ook opruimen en 
elkaar aanspreken.  
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o In de afvalinzameling wordt gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik en 
recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur 
gebruikt om energie op te wekken.  

o In Molenlanden moeten alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 
2030 duurzaam geïsoleerd zijn. Wij willen binnen vijf jaar het maatschappelijk 
vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen, clubhuizen en 
sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de bepalingen van de wet 
milieubeheer. 

o Bij nieuwbouw wordt alleen nog duurzaam en aardgasloos gebouwd. De 
gemeente maakt met de netbeheerder en woningbouwcorporaties afspraken 
over het op termijn vervangen van het gasnet.  

o Zonneweiden passen niet in ons gebied en krijgen van de gemeente 
Molenlanden niet de ruimte. De gemeente stimuleert wel de totstandkoming 
van regionale energiecoöperaties voor zonnepanelen op daken van boerderijen 
en andere gebouwen. Bij wind- en zonne-energie verdient het de voorkeur dat 
de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere 
energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap. 

o Het wagenpark van de gemeente Molenlanden wordt in een periode van vier 
jaar volledig elektrisch. 

o In iedere kern plaatst de gemeente elektrische laadpalen. 
 

 
17. Financieel gezonde gemeente 

o Voor het CDA Molenlanden zijn de financiën van de gemeente geen doel maar 
een middel om onze taken nu en in de toekomst goed te kunnen uitvoeren.  

o Uitgangspunten voor het financieel beleid van de gemeente Molenlanden zijn: 
zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten.  

o Iedere gemeentebegroting is sluitend.  
o De gemeente zorgt voor in geval van nood voor een voldoende 

weerstandsvermogen. 
o De tarieven voor de gemeentelijke heffingen en leges bedragen in totaal niet 

meer dan de kosten. 
o De Onroerend Zaakbelasting stijgt niet meer dan de inflatie. 
o Bij de start van de nieuwe gemeente Molenlanden worden het gemeentelijk 

subsidie-, belastingen- en legesbeleid zo spoedig mogelijk geharmoniseerd.         
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Onze kern(en)doelen 
 
Het CDA is al jarenlang diep geworteld in alle kernen van onze nieuwe gemeente Molenlanden. 
Onze leden en volksvertegenwoordigers nemen actief deel aan het maatschappelijk leven. Zij 
zijn ook voortdurend in contact met de inwoners van al onze kernen, via dorpsraden, 
klankbordgroepen en andere platforms. Zo weten wij wat er leeft en wat de behoeften zijn. In 
voorbereiding op dit programma hebben wij dat opnieuw getoetst. Op basis van al deze 
informatie hebben wij per dorp of stad voor de komende vier jaar de volgende concrete 
doelstellingen gekozen:  
 
Arkel: 

• Samen met de basisscholen en zwembad de Tobbe gesubsidieerd schoolzwemmen invoeren.  
• Het Betonsonterrein samen met inwoners omvormen tot een duurzame woonwijk 
• Ontsluiting van industrieterrein Vlietskade naar de A27 

Bleskensgraaf: 

• Dorpshuisfunctie behouden in de Spil, combineren met huisvesting ambtenaren.  
• Bouwen voor starters en senioren 
• Behoud van natuurspeeltuin aan de zevenhovenstraat (bij ontwikkeling Bleskensgraaf west) 
• Zebrapad aanleggen bij hoofdingang Graafzicht (Burgemeester Dekkingstraat) 
• Aanpakken drainage voetbalveld, goed onderhouden speelveld. 

Brandwijk en Molenaarsgraaf 

• Samen met het dorp het dorpsplan verder ontwikkelen. Een plan waar wonen, winkelen, 
ontmoeting en school samenkomen en gewerkt wordt aan oplossingen voor parkeren en 
ontsluiting. 

• Zwaar verkeer door het dorp zorgt voor schade en onveiligheid, samen nadenken over 
oplossingen 

• Betaalbare woningen voor jongeren en senioren  
• Veilige fietsroute naar De Put en bushalte N214. 
• Veilige fietsroute naar scholen, op de Dorpsstraat naar de Bron, maar ook naar de Stapsteen en 

het Wellantcollege door de fiets meer prioriteit te geven op de smalle kant van de Graafstroom. 

Giessenburg 

• Het WOZOCO realiseren, zo kunnen de ouderen in eigen dorp blijven wonen en zorgt voor 
doorstroming senioren woningen. 

• Samen met de basisscholen en de Doetse Kom het gesubsidieerd schoolzwemmen invoeren. 
• Bouwen van betaalbare starterswoningen eventueel met een CPO project 
• Aandacht voor fietsers, veilige fietsroute voor schoolkinderen 
• Ondersteuning van het bewonersinitiatief ‘Duurzaam Giessenburg’ 

Giessen-Oudekerk 

• Behoud van jongerensoos ‘de Korf’ 
• Samen met het dorp zorgen voor behoud van de basisschool 
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Goudriaan 

• Samen met de dorpsbewoners zorgen voor behoud van de basisschool, denk ook aan 
combineren dorpshuis. De zogenaamde brede school 

• Bouwen van starters en senioren woningen zodat inwoners in hun eigen dorp kunnen blijven 
wonen (denk ook aan bestaande lintbebouwing en inbrei locaties als terrein Siem de Vos) 

• Provincie blijven aansporen om rotonde aan te leggen. 
• Meer ambitie in het plan de Slingerlandse Plassen. Samen met de gemeenschap kijken naar 

behoud van het zwemwater. 

Groot-Ammers 

• Samen met de basisscholen en de Dompelaar het gesubsidieerd schoolzwemmen invoeren. 
• Meer zichtbaarheid van de wijkagent 
• Bouwen naar behoefte, ook senioren appartementen 
• Aanpakken verkeersproblematiek op de Voorstraat (aanleg van Randweg) 
• Aandacht voor de verbinding en frequentie van het openbaarvervoer (rechtstreeks naar 

Utrecht en Rotterdam) 

Hoogblokland 

• Woningbouw voor jongeren en senioren 
• Ontwikkelen van vertreklocaties (basisschool en terrein van Uden) 

Hoornaar 

• Aanleg trottoirs langs hoge en lage Giessen 
•  (verkeers)Veiligheid in het dorp; het is erg belangrijk dat iedereen veilig in en buiten het dorp 

kan lopen, fietsen en buiten spelen. Zeker gezien de komende nieuwe aansluiting van de A27 
moeten we alert zijn op sluipverkeer en een toename van criminaliteit  

• Vraag gestuurde woningbouw op de locatie van het huidige gemeentehuis; op dit moment is de 
behoefte naar woningbouw niet duidelijk, dit moet eerst onderzocht worden voordat er 
gebouwd kan gaan worden.  

• Behoud van de vele mooie maatschappelijke organisaties en faciliteiten die er in het dorp zijn. 
Hiervoor zijn we samen verantwoordelijk; samen moeten we verder bouwen om van Hoornaar 
de parel van Molenlanden maken 

Kinderdijk 

•         Molenstraat eindelijk aanpakken: veiliger maken; meer ruimte voor fietsers en voetgangers. 
•         Molengebied moet openbaar toegankelijk blijven voor inwoners Kinderdijk. 
•         Handhaven maximum snelheid op de Veerdam. 
•         Waterbus ook in de winter laten varen en vaker dan een paar keer per dag. 
• Samen met SWEK en inwoners blijven werken aan managen van bezoekers aantallen (betere 

spreiding kaart verkoop, doorsturen naar binnen waard en meer over water en zoeken naar 
vast pendeldiensten) 
 

Langerak/Waal 

• Werk maken van Langerak Zuid, betaalbaar bouwen voor jongeren en ouderen  
• Aanpakken overlast motors op de dijk (snelheidscontroles) 
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Nieuw Lekkerland 

• Aandacht voor de verbinding en frequentie van het openbaarvervoer 
• Realiseren van een aanlegplaats voor de waterbus 
• Aanpakken gevaarlijke oversteek fietspad Standaardmolen/Planetenlaan 
• Bouwen van starterswoningen en seniorenwoningen (ook ruimte voor bouw sociale 

huurwoningen voor senioren) 
• Samen met de basisscholen en zwembad Schoonenburg het gesubsidieerd schoolzwemmen 

invoeren. 
• De openbare ruimte aantrekkelijker maken en groenonderhoud verbeteren door collectieve 

oplossingen. Zoals groene buurtprojecten geïnitieerd door bewoners. 

Nieuwpoort 

• Aandacht voor onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte, Historische karakter behouden. 
• Streven naar waterbus verbinding (verbinding tussen Kinderdijk) 
• Betere bebording langs provinciale weg, Nieuwpoort Vestingstad 
• Nieuwpoort beter op de “recreatieve kaart” te zetten. Benutten van kansen die er zijn in het 

vestingstadje. Ook als mogelijkheid om voorzieningen te behouden/versterken 

Noordeloos 

• Aandacht voor 30 km zones in het dorp 
• Samen met de basisscholen en de Spettertuin het gesubsidieerd schoolzwemmen invoeren. 
• Ruime ondersteuning van dorpsinitiatief Noordeloos energieneutraal 
• De verbinding vanuit het dorp, met name de Buurt, tot aan het Noorderhuis  met de nieuwe 

school moet een veilige doorgang voor kinderen worden; 
• Het toekomstig woningbouwprogramma voor Noordeloos dient in kaart gebracht te worden 
• Het dorp moet open blijven met aandacht voor groen 
• Verkeersveiligheid N214 behoeft grote aandacht, betere doorstroming hoge kruispunt 
• De verlichting Laantje/Slotsebrug moet verbeterd worden. De huidige situatie is niet veilig 
• Aandacht voor woningbehoefte voor oudere mensen, onderzoeken mogelijkheid van een mini 

Wozoco 

Schelluinen 

• Een echt multifunctioneel dorpshuis creëren (combineren functies)  
• Samen met de dorpsbewoners zorgen voor behoud van de basisschool (brede school) 
• Geluidsscherm tussen dorp en A15 

Streefkerk 

• Aanpak verpaupering, onder andere woningen in oude gemeentehuis 
• Behoud winkelbestand, vitalisatie centrum 
• Aandacht voor openbaar vervoer, streven naar waterbus verbinding 

 

Oud Alblas 

• Rotonde bij de Peilmolenweg/Oosteinde  
• Aandacht voor vele sluipverkeer door het dorp 
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• Met gemeente Alblasserdam aandringen op ontsluiting Westeinde/Vinkenpolderweg via 
Poldersemolenweg naar rotonde aan de Edisonweg 

• Samen met de dorpsbewoners zorgen voor behoud van de basisschool 

Ottoland 

• Betaalbare woningbouw voor jongeren en senioren, zodat zij in eigen dorp kunnen blijven 
wonen.  

• Aanpak sluipverkeer, zeker i.v.m. veiligheid kinderen en fietsers. 
• Samen met de dorpsbewoners zorgen voor behoud van de basisschool 
• Veilige fietspaden 
• Vernieuwing/nieuw dorpshuis 

Wijngaarden 

• Samen met de dorpsbewoners zorgen voor behoud van de basisschool 
• Oude gemeentehuis (dorpsstraat 16) aanpakken, bijvoorbeeld starterswoningen 
• Realiseren van een dorpsplein 
• Aanpak kruising oosteinde en de provinciale weg N482, gevaarlijk voor kinderen die oversteken 
• Aandacht voor veilige fietsroutes 
• Aanpak onveiligheid Alblasserbos 
• Woningbouw voor jongeren en senioren 

 

 


