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Voordat u begint te lezen 
 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Vijfheerenlanden dat in samenwerking 
met de drie afdelingen Leerdam, Vianen en Zederik tot stand is gekomen.  

Wij zijn blij met het resultaat.  
Wij hopen met hulp van het programma en samen met u een mooie  

verkiezingsuitslag te halen op 21 november 2018.  
Alleen met uw steun kunnen wij zoveel mogelijk van ons programma verwezenlijken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente VIJFHEERENLANDEN is volgens het CDA:  
 

Een gemeente met hart voor de zaak 
waar mensen omzien naar elkaar  

waar iedereen meetelt en meedoet  
waar we samen leven in vitale, leefbare dorpen en steden  

waar het goed wonen en werken is 
waar het verkeer veilig haar weg vindt 

waar veel groen is 
waar iedereen meedenkt en wordt gehoord 

waar mensen, bedrijven en bestuur klaar zijn voor de toekomst! 
 
 
 

 
 
 

Mei 2018 
CDA Vijfheerenlanden 
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1.Visie CDA Vijfheerenlanden 
 
Omzien naar elkaar!  
 
Het CDA gelooft in democratische waarden en laat zich leiden door de Bijbelse boodschap van 
respect, liefde en omzien naar elkaar, waarbij iedereen telt. Verworven vrijheden worden begrensd 
door verantwoordelijkheid en respect voor elkaars religie en cultuur. Het CDA wil de verscheidenheid 
die nu bestaat in de dorpen en steden behouden en samen een sterke samenleving zijn. Het CDA 
streeft naar een gezonde gemeente die op een duurzame manier wordt doorgegeven aan de 
volgende generatie. We letten daarbij goed op de financiën. We hebben vertrouwen in elkaar. 
 
 
1.1 Droom voor de gemeente  
Gemeente Vijfheerenlanden is een gemeenschap van verschillende vitale gemeenschappen die nauw 
samenwerken. Ieder mens telt mee en doet mee. De mensen in de gemeente gaan duurzaam met 
onze aarde om en vinden dat vanzelfsprekend. De openbare ruimte is veilig, met veilige fietsroutes 
voor iedereen. Het beleid wordt hierop aangepast.    
 
 
1.2 CDA Vijfheerenlanden 
Door samenvoeging van de CDA afdelingen Leerdam, Vianen en Zederik, is de nieuwe afdeling CDA 
Vijfheerenlanden ontstaan. Een nieuwe afdeling, maar onze waarden als christelijke, sociale 
volkspartij zijn onveranderd. Daar handelen we naar en daar zijn we op aanspreekbaar. Binnen onze 
afdeling en op politieke functies zijn wij vernieuwend en onderscheidend.  
We zijn een lokale partij die midden tussen de mensen van Vijfheerenlanden staat. Dat komt tot 
uitdrukking in de toekomstige samenstelling en werkwijze van afdelingsbestuur en fractie. 
 
 
1.3 Landelijke kernwaarden CDA 
De kernwaarden van het CDA zijn bij het ontstaan van de partij vastgesteld en nog steeds actueel.  
 

Gespreide verantwoordelijkheid  
Gespreide verantwoordelijkheid heeft betrekking op de verhouding tussen de burger en de overheid. 
De overheid moet haar inwoners de ruimte geven om zich alleen of in verenigingsverband te 
ontplooien (werk, gezin, kerken, scholen en verenigingen). Dit betekent dat inwoners ook hun eigen 
verantwoordelijkheid moeten nemen. De overheid faciliteert.  
 

Solidariteit  
Onder solidariteit verstaan we: omzien naar elkaar en de bereidheid om de consequenties daarvan te 
dragen. De inwoners staan samen met de maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven voor elkaar 
klaar. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  
 

Rentmeesterschap  
Rentmeesterschap betekent dat inwoners en overheid zorgvuldig met de omgeving om moeten gaan. 
Dit houdt in dat er keuzes worden gemaakt die ook voor de lange termijn verstandig zijn. We willen 
de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Vanuit een besef van verbondenheid tussen 
de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. 
We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na 
ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op 
financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te 
laten zijn creativiteit en innovatie nodig.  
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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 stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om 
onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die 
kwetsbaar en afhankelijk zijn. 
 
De visie van CDA landelijk is bijgevoegd in bijlage 1. 
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2. Samenleving 
 
Iedereen telt mee en doet mee!  
 
Centraal in onze samenleving staan de families, gezinnen en andere relaties waarin mensen 

duurzaam samenleven. Deze vormen de veilige basis waarop mensen kunnen terugvallen, waar 

mensen elkaar helpen en waar verantwoordelijkheid wordt genomen voor elkaar. Wij willen een 

gemeente Vijfheerenlanden waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten. In die sterke samenleving 

stellen we grenzen zodat mensen zich veilig en thuis voelen, en baas zijn over hun eigen leven en hun 

eigen omgeving. De gemeente dient nieuwe initiatieven vanuit de samenleving de ruimte te geven en 

waar nodig te ondersteunen. Met onderstaande ideeën wil het CDA bevorderen dat iedereen 

meedoet.  

 

2.1 Participatie: Iedereen doet mee in de Vijfheerenlanden 
Betrokkenheid van inwoners en bedrijven staan voorop. Initiatieven vanuit de samenleving worden 
waar nodig ondersteund. Om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uit hun isolement te halen en 
te leren weer de regie over hun eigen leven op te pakken, wil het CDA dat mensen stages kunnen 
volgen. Voor stageplekken werken we samen met het bedrijfsleven en het maatschappelijk 
middenveld. Tevens wil het CDA dat er  kennismakingstrajecten met beroepsopleidingen 
georganiseerd worden voor deze doelgroep. Ook sociale ondernemingen zoals de kringloopwinkels 
dienen hierin standaard te worden betrokken. De gemeente dient deze ondernemingen uit te dagen 
om oplossingen te leveren én te implementeren. Door deze ondernemingen toegang te geven tot de 
verwerking van lokale afvalstromen (zoals textiel) kunnen meer mensen aan het werk! Biedt 
werkgevers die specifieke arbeidsplaatsen aanbieden (denk aan vormen van ‘beschut werk’) lokale 
faciliteiten. 
 
 
2.2 Bevorderen gezond gedrag 
In de zorg is voorkomen beter dan genezen. Dit vraagt om een zo gezond mogelijke levensstijl. We 
willen dus actief stimuleren om gezond te leven. Overmatig gebruik van drugs en alcohol komt ook in 
onze gemeente voor. Een gerichte aanpak door alle verantwoordelijke partijen is hierbij nodig. 
Hierbij zijn we voorstander van voorlichting en een preventieve aanpak. 
Actieve en zelfstandige mensen zijn van belang voor een samenleving waarin naast eigen kracht ook 
medeverantwoordelijkheid een plaats heeft. Lukt het even (tijdelijk) niet om op eigen kracht deel te 
nemen aan de samenleving, dan zoekt de gemeente samen met betrokken burgers naar een 
passende oplossing. Het stimuleren van bewegen voor jong en oud wil het CDA actief voortzetten.  
 
 
2.3 Sociaal domein 
Niemand mag tussen wal en schip vallen. Daarom is het van belang dat er een goed sociaal team is 

dat in samenwerking met hulpverleners snel problemen signaleert en zo snel mogelijk hulp biedt aan 

hen die het niet meer op eigen kracht redden. We maken hierbij gebruik van de netwerken die we de 

afgelopen periode hebben opgebouwd en bestaande initiatieven. We ondersteunen nieuwe ideeën 

die mensen aandragen waardoor iedereen weer mee kan doen.  

 
2.3.1 Armoedepact 
Het CDA wil een armoedepact sluiten voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. In dit 
armoedepact werken maatschappelijke organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de 
gemeente nauw samen om  de strijd aan te binden tegen armoede. In Nederland leven één miljoen 
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mensen in armoede waarvan ook een deel in de gemeente Vijfheerenlanden. Zij zitten in een situatie 
waar ze vaak uit eigen kracht niet meer uit kunnen komen. Door de krachten te bundelen, kan 
armoede sneller worden gesignaleerd en kan er beter worden geholpen. Het CDA heeft bijzondere 
aandacht voor de armoede onder kinderen en wil de extra "Klijnsma-gelden" ter bestrijding hiervan 
inzetten via de Stichting Leergeld. 
 
 
2.3.2 Voedselbank 
In een sterke samenleving is elkaar helpen vanzelfsprekend. De drie voedselbanken in onze nieuwe 
gemeente zijn een vorm van solidariteit die helaas noodzakelijk is. Naast de leveringen vanuit het 
bedrijfsleven worden er boodschappen ingezameld door kerken en via stratenacties. Daarmee 
worden veel gezinnen geholpen. Het CDA is van mening dat facilitaire steun vanuit de gemeente 
beschikbaar moet blijven voor de voedselbanken, waarbij samenwerking en versterking wordt 
gestimuleerd. 
 
 
2.3.3 Statushouders 
Onderlinge solidariteit gaat volgens het CDA verder dan de lokale bevolking. Oorlogen en rampen 
leiden tot ontheemden op zoek naar een nieuw thuis. Het CDA vindt dat de nieuwe gemeente zich 
moet houden aan de landelijke norm met betrekking tot de opvang van statushouders. Onze sterke 
samenleving kan dat aan! De gemeente faciliteert initiatieven om de integratie en opvang goed te 
laten verlopen. 
 
 
2.4 Gezin- en generatiebeleid 
Het CDA vindt dat in onze samenleving het gezin en de familie centraal staan.  Zorg en ondersteuning 
moet zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd worden. Daarbij wordt er gekeken naar het 
sociale netwerk bestaande uit mantelzorgers, familie, vrienden, buren, maar ook naar vrijwilligers en 
maatschappelijke organisaties. Om problemen in de toekomst te voorkomen is het belangrijk dat het 
jeugdbeleid goed en gedegen wordt georganiseerd en ouders waar nodig worden begeleid bij de 
opvoeding. Jongerenwerkers kennen de jongeren en werken preventief, zij hebben hierbij een 
belangrijke rol.  
 
 
2.5 Goed onderwijs  
Onderwijs vergroot de kans voor kinderen, jongeren en ouderen. Scholen in onze gemeente zijn 
partners bij het signaleren van oplossingen van problemen. Er is extra aandacht nodig voor sociale 
uitsluiting van kinderen en het verbeteren van leerprestaties. Belangrijk is om bij kinderen met een 
mogelijke (taal)achterstand voorschoolse opvang te organiseren zodat kinderen met gelijke kansen 
kunnen starten. School moet uitdagend zijn voor elk kind.  
 

 

2.5.1. Voor elke kern basisonderwijs! 

De gemeente ondersteunt in belangrijke mate de beschikbaarheid van schoolgebouwen in de 

gemeente. Een basisschool is voor elke kern belangrijk omdat deze een belangrijke samenbindende 

en sociale functie heeft. Waar mogelijk gaat onze voorkeur gaat uit naar het realiseren van Brede 

Scholen en de vorming van Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar die de gehele dag 

open zijn en een breed pakket van onderwijs en opvang aanbieden. In kernen waar wijkcentra en 

dorpshuizen ontbreken kunnen scholen breder worden ingezet.  
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2.5.2. Vervolgonderwijs voor jong en oud 

Voor onze jongeren willen we dat alle typen vervolgonderwijs in de gemeente wordt aangeboden. 

Het vervolgonderwijs is een uitgelezen plek om jongeren goed burgerschap te laten ervaren. Daarom 

ondersteunt het CDA de scholen bij het in stand houden van maatschappelijke stages. Ook voor onze 

ouderen willen we persoonlijke ontwikkeling blijven stimuleren. Het CDA streeft ernaar om de stap 

van VMBO naar MBO gemakkelijker te maken. Samenwerking tussen gemeente(n), onderwijs en 

andere betrokken partners wordt gestimuleerd.  In deze tijd van razendsnelle ontwikkelingen is het 

goed dat ook volwassenen blijven leren. Door ouderen vaardigheden te leren die nodig zijn in het 

internettijdperk, blijven ze meedoen in de samenleving. Zo worden steeds meer overheidsdiensten 

digitaal aangeboden. De gemeente ontwikkelt daarom vaardigheidstrainingen voor ouderen, zodat zij 

gebruik kunnen blijven maken van deze diensten.  

 

2.6 Jeugdbeleid gericht op preventie 

Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in de gemeente Vijfheerenlanden goed.  

Om problemen te voorkomen streeft het CDA naar voorlichting en programma’s voor jongeren. Deze 

worden opgezet in nauwe samenwerking met de jongerenwerker van de gemeente, ouders, 

sportverenigingen en scholen. Het CDA kiest verder voor de inzet van combinatiefunctionarissen in 

nauwe samenwerking met de scholen en (sport-) verenigingen. Zij stimuleren kinderen om te 

sporten, organiseren sportactiviteiten op school en ook na schooltijd, al dan niet in samenwerking 

met de sportvereniging.  

Naast het jongerenwerk is de gemeente ook verantwoordelijk voor jeugdzorg. Het CDA ziet lokaal 

jeugdbeleid als startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. De 

wijkagenten in de gemeente Vijfheerenlanden hebben een actieve rol bij het voorkomen en 

bestrijden van overlast en jeugdcriminaliteit. 

 

2.7 Zorg op Maat 

Het CDA streeft ernaar dat de weg naar de zorgverlening in de gemeente Vijfheerenlanden voor 

iedereen duidelijk is. Het CDA wil dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk in hun 

eigen omgeving kunnen blijven functioneren. Hierbij is goed georganiseerde wijk- en thuiszorg van 

groot belang, omdat vereenzaming een groot risico is. 

 
2.7.1. Eenzaamheid 
Eenzaamheid bij ouderen moet tijdig worden gesignaleerd. In de visie van het CDA faciliteert de 
gemeente burgerinitiatieven die bijdragen aan een beter zicht op onze ouderen zoals bijvoorbeeld 
huisbezoek bij 75-plussers door vrijwilligers. Het CDA wil dat de MolenHopper en de SWV-bus blijven 
bestaan als belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer om mensen de gelegenheid te geven 
elkaar te blijven ontmoeten! Om eenzaamheid zo goed mogelijk in beeld te krijgen pleit het CDA  
voor een Centraal Meldpunt Eenzaamheid. 
 
 
2.7.2. Goede opvang 
Samenwerking van de thuiszorgorganisaties met vrijwilligers wordt gestimuleerd. Het CDA zet in op 
het betrekken van ouderen bij activiteiten. Voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, 
behoren goede opvangmogelijkheden en zorg beschikbaar te zijn. Particuliere initiatieven omtrent 
zorgverlening, zoals woonzorgeenheden of zorgboerderijen worden bij gebleken behoefte zo 
mogelijk ondersteund door de gemeente.  
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2.7.3. Mantelzorg 
De gemeente richt zich niet alleen op de hulpvrager, maar ook op de mantelzorger. Zorgen voor een 
ander (niet alleen familie en ouderen!) kan veel voldoening geven maar vaak is de zorg voor een 
naaste ook zwaar. Door middel van informatie en advies, cursussen, emotionele begeleiding en 
praktische hulp vanuit een pool van vrijwilligers (respijtzorg om een dagje ‘vrij’ te nemen) dienen de 
mantelzorgers te worden ondersteund. Het gemeentelijk Steunpunt Mantelzorgers onderhoudt op 
regelmatige basis contacten met de mantelzorgers en verwijst ze indien nodig door naar 
professionele ondersteuning via zorginstellingen. Het CDA wil speciale aandacht voor de mantelzorg 
door het faciliteren door de gemeente van een “Dag van de mantelzorg”. 
 
 
2.7.4. Medische centra 
Het CDA ondersteunt lokale adviesorganen op het gebied van zorg op maat. Gezien de verwachte 
demografische ontwikkelingen blijft aanpasbaar (ver)bouwen van belang om mensen zo lang 
mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. In de drie verzorgingskernen en in de grote kernen 
moeten medische centra aanwezig blijven.  
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3. Inwoners zelf maken Vijfheerenlanden 

Samen leven!  

Betrokken inwoners en een bruisend verenigingsleven in kernen en wijken maken de samenleving in 

Vijfheerenlanden de moeite waard. Omdat de overheid steeds meer overlaat aan inwoners, wordt de 

leefbaarheid steeds afhankelijker van de inzet van inwoners. Het maatschappelijk middenveld waar 

de inzet van deze inwoners plaatsvindt, wordt dus steeds belangrijker. Het CDA is traditioneel de 

partij voor en van actieve inwoners, ook in Vijfheerenlanden! Het CDA omarmt hierbij het motto 'van 

buiten naar binnen'. Initiatieven van burgers worden gewaardeerd en waar nodig en waar mogelijk 

gefaciliteerd! 

 

3.1 Vrijwilligerswerk  

Het cement van de samenleving in Vijfheerenlanden is het vrijwilligerswerk dat in heel veel 

verschillende verbanden plaatsvindt: kerk, sportverenigingen, wijk- en dorpsverenigingen, 

Oranjeverenigingen, voedselbanken, wereldwinkels, vluchtelingenwerk, vrouwenverenigingen, etc.. 

CDA Vijfheerenlanden vindt dat heel waardevol en ziet ook voor de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden een faciliterende en stimulerende rol voor nieuwe burgerinitiatieven door kennis 

(vergunningen en veiligheid), ruimte en waar nodig ook geld (opstartsubsidies) beschikbaar te 

stellen. Maar ook aandacht en interesse van de gemeente door middel van verkiezing van vrijwilliger 

van het jaar (per kern), vereniging van het jaar, etc. en samenbrengen van initiatieven, stimuleren de 

vrijwilligers om hun goede werk voort te zetten. 

 

3.2 Sport  

Sport en bewegen (op school en in de sportvereniging) is nodig om kinderen en volwassenen de 

mogelijkheid te bieden om samen plezier te hebben, de strijd aan te gaan tegen overgewicht en 

kennis te maken met vrijwilligerswerk. Daarvoor dient vanuit de gemeente een samenhangend 

beleid te worden ontwikkeld met betrekking tot sport waarin onder andere onderstaande zaken aan 

de orde moeten komen: 

 

3.2.1 Jongeren 

Het CDA stimuleert dat kinderen gaan sporten in verenigingsverband. Dat is goed voor de kinderen 

en goed voor de sportverenigingen! Samen sporten vormt kinderen op een positieve manier, sport 

verbindt mensen en laat zien dat vrijwilligerswerk loont! Dit geldt overigens niet alleen voor 

sportverenigingen maar ook voor andere verenigingen. Het CDA stimuleert de inzet van 

combinatiefunctionarissen en sportconsulenten om kinderen die niet sporten, te verbinden met de 

sportverenigingen. Aanvullende initiatieven van verenigingen om jongeren tot 18 jaar aan het 

sporten te krijgen, moeten volgens het CDA zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. 

 

3.2.2 Gelijke kansen 

Het CDA maakt zich er hard voor, dat elk kind in onze gemeente ondanks financiële problemen thuis, 

moet kunnen blijven sporten. Het CDA wil dat bereiken door meer bekendheid te geven aan de 

activiteiten van Stichting Leergeld, die zich daar in het kader van armoedebestrijding mee 

bezighoudt. 
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3.2.3 Sportplatform 

Het CDA pleit voor de ontwikkeling van een sportplatform op gemeentelijk niveau waarin 

sportbesturen en -commissies elkaar ontmoeten, van elkaar leren en waar nodig kunnen 

samenwerken. Dit sportplatform is ook gesprekspartner voor de Gemeente Vijfheerenlanden voor 

wat betreft het maken van afspraken over de te betalen (lokale) belastingen zoals de OZB, het 

ontwikkelen van beleid met betrekking tot Fair Play, het gezamenlijk realiseren van 

sportaccommodaties die zijn uitgerust met alle benodigdheden, coördinatie van gecombineerd 

gebruik ervan voor andere maatschappelijke functies en afstemming van aanbod van sporten in de 

gemeente. 

 

3.3 Kunst en Cultuur 

Het is belangrijk dat de inwoners van Vijfheerenlanden voor cultuur niet altijd naar de grote stad 

moeten. Daarom moet er een gevarieerd cultuuraanbod zijn, zodat inwoners en met name kinderen 

kennis kunnen maken met kunst. Dit zou ook in het onderwijs gestimuleerd moeten worden. Cultuur 

is ook meer dan kunst. Cultuur is ook ingebed in ons rijke verenigingsleven: paardenmarkten (Vianen 

en Ameide), jaarmarkten, zomerfestivals, Oranjefeesten (vijfjaarlijkse feesten), timmerdorpen, 

Glasfestival Leerdam en Sleepbootdagen Vianen. Het CDA pleit voor in het inrichten en in stand 

houden van een Cultuurplatform waarin verschillende initiatieven bij elkaar komen en men elkaars 

sterke punten kan gebruiken. Voor de ontwikkeling van alle inwoners en in het bijzonder van de 

jeugd is het CDA voor het behoud en actief stimuleren van bibliotheekwerk. Ook pleit het CDA voor 

het (financieel) stimuleren van muziekonderwijs op de scholen en muziek in het algemeen.  

 

3.4 Kerken en andere levensbeschouwelijke- en maatschappelijke organisaties 

Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties spelen in de gemeente Vijfheerenlanden een 

belangrijke maatschappelijke rol. Een groot aantal kerken en andere levensbeschouwelijke 

organisaties wil zich inzetten voor alle hulpbehoevenden in de gemeente Vijfheerenlanden.  

Een mooie ontwikkeling die de gemeente Vijfheerenlanden dient te faciliteren door partijen bij 

elkaar te brengen.  

 

3.5 Ook ondernemers maken Vijfheerenlanden 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen met oog voor mens, milieu en 

duurzaamheid. Steeds meer bedrijven geven daar invulling aan. Het is aan de gemeente 

Vijfheerenlanden om burgerinitiatieven te koppelen aan deze bedrijven en zo een win-win situatie te 

creëren zonder dat dit ten koste gaat van de economische vitaliteit. Bedrijven worden op deze 

manier verbonden met hun sociale omgeving. Bovendien zijn inwoners veelal ook werknemers!                   
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4. Leefomgeving en voorzieningen  
 

Vitale, leefbare dorpen en steden! 
 
Binnen onze gemeente hebben we verschillende voorzieningen die door alle bewoners gebruikt 

kunnen worden. We denken hierbij aan scholen, winkels, sportaccommodaties, huisvesting voor 

verschillende vormen van jongeren-/ouderenwerk, medische centra, etc. Om deze voorzieningen te 

kunnen realiseren en/of in stand te houden, is een groei van het aantal inwoners nodig. Daardoor 

ontstaat grote druk op de openbare ruimte voor zowel wonen, werken, industrie en recreatie. Dit 

betekent dat we slim moeten omgaan met de bestaande ruimte. Leegstaande gebouwen moeten 

kunnen worden opgesplitst of een ander functie krijgen. Bij nieuwbouw dient de leefbaarheid centraal 

te worden gezet met voldoende openbare ruimte waarin duurzaam groen en speelplekken zijn.  

 
4.1 Inrichting en functie van de kernen  
In dit programma zijn de dorpen en steden van de gemeente Vijfheerenlanden onderverdeeld in 

kleine kernen, verzorgingskernen en grote kernen: 

 

Kleine kernen  Everdingen, Hagestein, Hei- en Boeicop, Hoef en Haag, Kedichem, Leerbroek,  

    Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd en Zijderveld 

Verzorgingskernen Ameide*, Lexmond en Meerkerk 

Grote kernen   Leerdam en Vianen 

Deze indeling geeft het niveau van ‘basisvoorzieningen’ aan waar het CDA voor staat!  

Elke verzorgingskern heeft een verzorgende functie naar dorpen eromheen. Deze kernen hebben in 

ieder geval een huisarts, een brede school, een sportaccommodatie, een dorpshuis of andere plek 

waar inwoners kunnen samenkomen en een adequaat winkelbestand op minimaal het huidige 

niveau. 

Het CDA staat voor het behoud van dorpshuizen en wijkcentra in alle kernen als essentiële 

voorziening waar inwoners samenkomen en elkaar ontmoeten. Het CDA wil dus de huidige 

faciliteiten handhaven.  

Omdat sport en bewegen steeds meer individueel, niet in verenigingsverband en in de buitenruimte 

plaatsvindt, dient ook deze vorm te worden gestimuleerd door ervoor te zorgen dat op centraal 

gelegen locaties tenminste in de grote kernen en verzorgingskernen moderne buitensportplekken 

aangelegd worden.  
 

Ook in de openbare ruimte willen wij de verbondenheid met elkaar laten zien. Door het plaatsen van 

kunstwerken, borden, etc. die verwijzen naar elkaars kernen en naar de voormalige zelfstandige 

kernen, worden de verschillende kernen met elkaar verbonden.  

De openbare ruimte wordt duurzaam ingericht rekening houdend met de veranderingen in het 

klimaat. Dit kan door onnodige verharding te vervangen door groen.  

 
*(inclusief Sluis en Tienhoven) 
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4.2 Wonen en woningbouw 

Het CDA streeft naar een goede en betaalbare huisvesting voor alle doelgroepen. Zowel voor de 

huurders als voor de kopers. Er zullen daarom voldoende woningen moeten worden gebouwd.  

Bij nieuwbouwprojecten dient te worden gestreefd naar ca. 25% sociale woningbouw, zowel huur als 

koop! Hierbij moet worden gekeken naar een goede spreiding over de kernen, afgestemd op de 

behoefte. Bij voldoende geschikte woningbouw kunnen inwoners in hun eigen omgeving blijven 

wonen. Ook terugkeer is dan mogelijk. Het CDA stimuleert in alle kernen het bouwen in eigen 

beheer. De woningen die worden gebouwd, moeten zo duurzaam mogelijk zijn.  

 

Maar het belangrijkste uitgangspunt voor de woningbouw is voor het CDA leefbaarheid en vitaliteit 
van alle kernen!  
 
Kleine kernen 
Het CDA wil zoveel bouwen in de kleine kernen als minimaal nodig is om te kunnen voorzien in de 
autonome groei. Het aanbod is zodanig dat voor alle generaties de juiste woningen aanwezig zijn. 
Door de geringe groei van de kleine kernen, behouden deze kernen hun eigenheid en karakter.  
 
Verzorgingskernen 
In de verzorgingskernen wil het CDA bouwen voor alle generaties, voor bewoners uit de kern zelf en 

daarbuiten. Het is van belang dat tijdig voldoende nieuwbouwlocaties worden ontwikkeld, zodat er 

voldoende woningen worden gebouwd. Alleen dan kunnen de voorzieningen, zoals scholen, winkels, 

sportaccommodaties en dorpshuizen op peil blijven en zullen de inwoners niet wegtrekken.  

Grote kernen 

In Leerdam en Vianen wil het CDA de grotere nieuwbouwlocaties realiseren met voldoende sociale 

woningen (huur en koop) en woningen in de vrije sector. Door de groei van deze kernen wordt het 

draagvlak onder de stedelijke voorzieningen, zoals een gezond winkelbestand, versterkt. 

Geen achteruitgang 
Samen met de woningbouwverenigingen en wijkagenten gaan we in alle kernen aan de slag met onze 
aandachtwijken en -straten. Het CDA wil verpaupering, armoede en criminaliteit en huiselijk geweld 
tegengaan. Dit kan onder meer door de openbare ruimte opnieuw in te richten en waar nodig te 
vernieuwen.  
 
 
4.3 Natuur, landschap en recreatie  
Vijfheerenlanden kent ruimtelijk gezien veel waardevolle elementen. Er zijn belangrijke 
natuurwaarden langs de Lek, de Linge, de Diefdijk, de Zouweboezem, in Bolgerijen en langs de 
Huibert (deels beschermd door de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000). Ook kent het gebied 
belangrijke cultuurhistorische elementen: de Oude- en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de 
historische binnensteden van Vianen en Leerdam, de historische dorpskernen en talrijke 
rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Verder is de verkaveling van het landschap op een 
aantal plaatsen van cultuurhistorische waarde.  
Deze elementen moeten we versterken en benutten door ieder jaar een van deze “parels” centraal 
te zetten. Gebruik de toeristenbelasting als investering in een goede infrastructuur (wandel- en 
fietspaden) en in de promotie van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met zijn bijzondere natuur, 
landschap en recreatiemogelijkheden. 
CDA wil voldoende en goed uitgeruste zitgelegenheden in de buitenruimte van onze gemeente. Deze 
moeten zijn voorzien van een code die bij de hulpdiensten bekend is, zodat er in geval van nood de 
hulpdiensten naar de juiste locatie kunnen worden gestuurd.  En het CDA is voorstander van het 
behoud van monumenten.  
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4.4 Publieke ruimte & Veiligheid  
Een schone en goed toegankelijke ingerichte openbare ruimte is in ieders belang. Gericht wijkbeheer 
voorkomt dat er een onverzorgde ruimtes ontstaan. In onze ogen dient de gemeente de opzet van 
WhatsApp groepen in wijk of buurt waar mogelijk en nuttig, te stimuleren. Hiermee kan de veiligheid 
en de saamhorigheid in een wijk worden verhoogd. Dorps- en wijkraden kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Als CDA gaan we ons inzetten om burgerparticipatie in welke vorm dan ook, 
breed in de gemeente te realiseren. 
 

 

4.5 Ruimtelijke inrichting 

De ruimtelijke inrichting is een belangrijk instrument om de verschillende functies van wonen, zorg, 

welzijn, leren, werken en recreëren op passende wijze met elkaar te verbinden.   

Behalve door waardevolle ruimtelijke elementen wordt Vijfheerenlanden ook gekenmerkt door 

diverse vormen van agrarische bedrijvigheid (melkveehouderijen, fruitteelt, boom- en 

plantenkwekerijen) en door (maak)industrie zoals de glasfabriek, betonfabriek, 

gezondheidsrepenfabriek, etc. Het combineren van de natuur- en cultuurhistorische waarden in het 

gebied met deze economische activiteiten vraagt om zorgvuldig ruimtelijk en planologisch beleid.  

Het CDA Vijfheerenlanden zet in op een kwalitatief aantrekkelijke woonomgeving. De kernen 

ontwikkelen zich in harmonie met de groene omgeving.  Het CDA streeft ernaar dat de kleine kernen 

daarbij hun eigen (plattelands)karakter behouden. Het CDA Vijfheerenlanden werkt dit als volgt uit: 

(Milieu-)overlast gevende bedrijven zoals transportondernemingen en bouw(gerelateerde)bedrijven 

worden uit het buitengebied geweerd door streng handhavingsbeleid en het bieden van geschikte 

alternatieven.  

Bedrijfsterreinontwikkeling concentreert zich langs de A2 en A27  te weten in Vianen en Meerkerk 
alsmede in Leerdam. In de verzorgingskernen en kleine kernen ligt de focus op de herontwikkeling en 
kwaliteitsverbetering van de bestaande bedrijfsterreinen. 
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5.   Veiligheid  
 
Veilige dorpen en steden! 
 

Veiligheid is een primaire levensbehoefte en een belangrijk recht. Een samenleving waarbij men 

betrokken is bij elkaar en elk mens van waarde is, is de basis voor een veilige samenleving.  

 

 

5.1 Handhaving 

We leven met elkaar in een steeds drukker wordende openbare ruimte die veilig moet blijven voor 

iedereen. Een vreedzame samenleving is een veilige samenleving. Criminaliteit, groot of klein, 

veroorzaakt al snel een sfeer van angst en intimidatie. De regels en normen zijn er voor iedereen. 

Hierop moet worden gehandhaafd door voldoende politie en BOA’s (buitengewone 

opsporingsambtenaren). Het CDA is voorstander van de inzet van veiligheidscamera’s als de situatie 

daarom vraagt. 

 

5.2 Bestuurlijke organisatie 

De gemeente moet een goede veiligheidsstaf hebben ter ondersteuning van de burgemeester en 

diens bestuursrechtelijke bevoegdheden en voor de intensieve samenwerking met de politie, het 

openbaar ministerie en de veiligheidsregio. De gemeente is in staat haar regierol bij de aanpak van 

complexe veiligheidsproblemen in te vullen en haar verantwoordelijkheid in het kader van de 

rampenbestrijding waar te maken. 

 

5.3 Veiligheid achter de voordeur 

Het CDA vraagt ook om aandacht voor veiligheid achter de voordeur! De gemeenten zijn de regisseur 

van deze problematiek en moeten inzetten op vroege signalering en snelle inzet van professionele 

hulp. Samen met professionele hulp moet worden gezorgd voor het activeren van een sociale 

netwerken die de gezinnen uit hun vaak sociale isolement haalt.  

 

 

5.4 Politie- en brandweerposten 

We willen een goed in de samenleving verankerde politie, die snel ter plaatse is in geval van 

calamiteiten. Ondanks de wijziging in de organisatie van de veiligheidsregio’s, willen wij in Vianen, 

Leerdam en Meerkerk de politieposten behouden. Politie op straat bevordert het kennen en gekend 

worden van en door de inwoners.  De veilige buurtapp kan hierbij behulpzaam zijn.  

De huidige evenwichtige spreiding van de brandweerposten over de kernen binnen Vijfheerenlanden 

moet worden gehandhaafd. De huisvesting van de brandweer dient in goede en modern uitgeruste 

posten te zijn. 

 

 

5.5 Verkeersveiligheid 

De veiligheid van de infrastructuur wordt behandeld in hoofdstuk 7.2. 
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6.   Economie 
 
Goed wonen en werken in Vijfheerenlanden 
 
Als gemeente hebben we alle soorten werkgelegenheid binnen onze gemeentegrenzen. Door de 
verbinding met de provincie Utrecht en met de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zijn we 
onderdeel van de sterke noord-zuid economie. Het CDA wil de kansen die daaruit voortvloeien 
maximaal gaan benutten op de plaatsen waar dat past en mogelijk is.  
 
 
6.1 Economische ontwikkeling, werkgelegenheid en bedrijvenvestiging 
We willen de werkgelegenheid in de gemeente behouden, maar geen nieuwe grote zware industrie. 
We willen wel duurzame bedrijven stimuleren om zich in onze gemeente te vestigen op de 
bestaande bedrijventerreinen in Meerkerk en in de grote kernen Vianen en Leerdam.  
Door de samenvoeging van de gemeenten krijgen we een groter arbeidspotentieel. Daarom moeten 
we in regionaal verband blijven samen werken. Bij gemeentelijke aanbestedingen dienen de lokale 
ondernemers zoveel mogelijk te worden ingeschakeld en uitgenodigd. De gemeente onderhoudt 
actief contacten met ondernemers- en winkeliersverenigingen. Samenwerking over de gehele 
breedte van de gemeente wordt hierbij gestimuleerd. 
 
 
6.2 Winkels en voorzieningen 
Het aanbod van winkels en voorzieningen moet per verzorgingskern voldoende aanwezig zijn, waar 
mogelijk dit met elkaar combineren. Het gesprek over de zondagsopenstelling van winkels willen we 
open met de bewoners per kern en dorp voeren, in overleg met de middenstand en met de 
ondernemersverenigingen. Een goed uitgangspunt is om de zondagsopenstelling per kern op maat te 
bepalen. 
 
 
6.3 Recreatie en toerisme: ontwikkelen waar dat mogelijk is 
Toerisme is een belangrijke motor voor onze economie. Veel fietsers en wandelaars doen onze 
gemeente aan of vertrekken vanuit een van onze kernen. Het CDA pleit voor voldoende 
parkeergelegenheid bij de start van fiets- en wandelroutes (P+F plaatsen). Daarnaast is er behoefte 
aan voldoende voorzieningen bij deze punten met een duidelijke bewegwijzering naar de winkels, 
terrassen etc. en een informatiebord met activiteiten in de gemeente. Om de investeringen in het 
toerisme in ons gebied (fietspaden, wandelpaden, etc.)  maximaal te benutten, vindt het CDA het 
belangrijk de toerist in het gebied te houden. Het CDA wil ruimte geven aan ondernemers die willen 
investeren in kleinschalig verblijfstoerisme zoals campings (o.a. kamperen bij de boer), B&B en 
pensions. Het CDA wil geen permanente bewoning in recreatieparken.  
 
 
6.4 Agrarische sector: ontwikkeling agrarische bedrijven en landschap 
De agrarische ondernemers zijn een beeldbepalende factor in ons landschap. Ze hebben een 
belangrijke rol bij het in stand houden van het landschappelijke karakter van onze gemeente. De 
huidige aanwezige agrarische sector moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Bij vrijgekomen 
agrarische gebouwen en grond moeten we kijken hoe we de gebruikersmogelijkheden kunnen 
verruimen. Bij bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing, werkt de gemeente proactief mee aan de 
bestemmingswijziging.  
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7.   Infrastructuur  
 
Veilig & bereikbaar 
 
Door de gemeente Vijfheerenlanden lopen twee drukke nationale verkeersaders, de A2 en de A27. Dit 
biedt kansen voor het lokale bedrijfsleven en maakt onze gemeente aantrekkelijk voor de huisvesting 
van bedrijven. Deze voordelen omarmen wij, maar het CDA vindt ook dat binnen onze gemeente 
rekening moet worden gehouden met de leefbaarheid, de veiligheid en de duurzaamheid.  
 
 
7.1 Fietsen & wandelen 

In onze gemeente wordt veel gefietst, recreatief en door scholieren. We zorgen voor veilige 

fietspaden, vooral bij smalle wegen en schoolroutes en voor duidelijke wegaanduidingen. Goede 

fietspaden zijn van belang in de gemeente Vijfheerenlanden voor zowel de inwoners als onze gasten 

(toeristen). Maar ook wandelpaden rondom scholen en verzorgingscentra moeten veilig zijn, 

verbonden met winkelcentra en woonwijken en voorrang verlenend aan de voetganger! Deze 

aspecten moeten bij alle infrastructurele investeringen worden meegenomen.  

 

7.2 Veiligheid 

Veiligheid in het verkeer gaat boven alles en krijgt bij het CDA hoge prioriteit. Het CDA is de partij van 

leefbare en veilige kernen met name voor de kwetsbaren zoals kinderen en ouderen. Er zijn nogal 

wat wegen die als onveilig worden ervaren (zie bijlage 2 voor een overzicht). Samen met de provincie 

en het Waterschap gaan we onderzoeken hoe het veiliger gemaakt kan worden.      

Een belangrijke bron van onveiligheid zijn grote transporten van (transport)bedrijven die dwars door 

dorpscentra gaan. Met name in Nieuwland en Lexmond is dit gevaar zeer actueel.  

Het CDA is voor een radicale en toekomstbestendige oplossing. Volgens het CDA is door de aanleg 

van rondwegen veiligheid te bewerkstelligen. Veiligheid voor schoolgaande kinderen en jeugd moet 

bij deze knelpunten en in de hele gemeente Vijfheerenlanden beter gewaarborgd worden dan nu. 

Verkeersomleiding voor vrachtverkeer verlegt het probleem naar andere bestaande wegen die daar 

ook niet op zijn berekend.   

Niet alle wegen vallen op dit moment onder het beheer van de gemeente. Een toekomstige 

overdracht van wegen in het buitengebied door het Waterschap aan de gemeente mag niet tot 

verhoging van de lasten van de burgers leiden. 

 

7.3 Duurzaam vervoer 

Het CDA bekijkt verkeer en vervoer ook vanuit duurzaamheid. Onze kernen en dorpen moeten met 

een regionale verbinding zoals een buurtbus of streekbusvervoer goed met elkaar verbonden zijn. 

Mochten we als gemeente geconfronteerd worden met aanpassingen vanuit het Rijk of provincie 

met betrekking tot wegen, spoor of tram, dan zullen we ons sterk maken voor spoor en tram. Hierbij 

zullen wij streven naar een optimale aansluiting voor zoveel mogelijk kernen in onze gemeente. 

Bovendien zal het CDA inzetten op een zo klein mogelijke inbreuk op de leefbaarheid 

(geluidsoverlast, aantasting luchtkwaliteit). Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden om de 

tram vanuit Nieuwegein naar Vianen en Leerdam door te trekken. We zijn van mening dat goed 

openbaar vervoer essentieel is voor de leefbaarheid. 
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8. Duurzaamheid 

Vijfheerenlanden toekomstbestendig voor de volgende generaties!  
 
Duurzaamheid is voor CDA Vijfheerenlanden tweeledig. Allereerst moet de gemeentemaatregelen 
treffen om klaar te zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering. Daarnaast moet de gemeente 
zich (blijven) inzetten voor een beter en schoner milieu. Ook als gemeente moeten we ons steentje 
bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van ‘Parijs’.  
 
 
8.1 Klimaat 
Ter voorbereiding op klimaatwijziging worden de volgende maatregelen genomen: 
 Gemeenten realiseren meer stedelijk groen tegen hittestress. 
 Om hoosbuien te kunnen opvangen moet worden geïnvesteerd in extra waterbergingscapaciteit 

en het afkoppelen van hemelwater. Ook moet het vasthouden van regenwater op eigen terrein 
worden gestimuleerd. 

 Nauwe samenwerking met het Waterschap om onze gemeente te beschermen tegen het 
rivierwater. 

 Een boom voor een boom, voor elke boom die in de openbare ruimte wordt gekapt, plaatst de 
gemeente een nieuwe boom. 

 
 
8.2 Schoon milieu 
Goed rentmeesterschap is een van de uitgangspunten van het CDA. Dat betekent dat wij steeds op 
zoek zijn naar een goede balans tussen het milieubelang en belangen op het gebied van bijvoorbeeld 
economie, werken, wonen of recreatie. Economische groei mag niet ten koste gaan van het milieu. 
Wij willen de huidige uitdagingen op het gebied van het milieu niet afwentelen op toekomstige 
generaties of op ontwikkelingslanden. Voor een beter en schoner milieu wil het CDA: 
 Klimaatbestendig en energieneutraal maatschappelijk vastgoed in 2030 (scholen, zwembaden en 

sportaccommodaties). 
 Stimuleren om bestaande woningen te isoleren, te voorzien van zonnepanelen en om thermische 

energie uit bijvoorbeeld oppervlaktewater te benutten. 
 Stimuleren om energieneutraal te bouwen in nieuwbouwprojecten en bij nieuwe fases in 

lopende nieuwbouwprojecten worden geen gasaansluitingen meer toegepast . 
 Onderzoek naar het weer in gebruik nemen van de waterkrachtcentrale bij de stuw van 

Hagestein. 
 Geen nieuwe vervuilende industrie in de gemeente Vijfheerenlanden. 
 Een duurzame agrarische sector die oog heeft voor haar omgeving 
 In het inkoop- en aanbestedingsbeleid standaard een milieuparagraaf en de sociale 

ondernemingen (Kringloopwinkels) opnemen. Bij elke investering in de kosten-batenanalyse de 
milieubelasting meenemen. Waar mogelijk hergebruik en recycling stimuleren. De gemeente 
Vijfheerenlanden heeft een voorbeeldfunctie. 

 De afvalverzameling zo adequaat mogelijk organiseren.  
 Dat medewerkers van de gemeente voor een dienstreis binnen de gemeente een gemeentelijke 

elektrische fiets of elektrische auto gebruiken.  
 
In de zoektocht naar een evenwichtige balans tussen het milieubelang en het belang op het gebied 
van wonen en recreatie, is het CDA terughoudend in de plaatsing van windmolens en de aanleg van 
uitgestrekte zonneweides in de gemeente Vijfheerenlanden.  
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8.3 Fairtrade 

Toekomstbestendig betekent ook over de grenzen van je eigen gemeente kijken. De gemeente 

Vijfheerenlanden moet ernaar streven om het predicaat Fairtrade binnen te halen. Ook moet de 

gemeente zoveel mogelijk bedrijven stimuleren mee te doen. In een Fairtrade Gemeente zorgen 

inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel.  

 

8.4 Circulaire economie 

Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een 

andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. Recycling is maar een onderdeel van 

circulaire economie. In een circulaire economie gaat het ook om zaken als een lange levensduur, 

reparatie en, als een product wordt afgedankt, hergebruik. Dat is beter dan recycling. CDA wil ook op 

gemeentelijk niveau gaan werken aan deze economie door afvalscheiding goed te organiseren en 

afvalstromen op de juiste manier te verwerken, andere manier van bouwen te stimuleren, 

bouwstenen te laten voortkomen uit gebouwen die afgebroken zijn en tenslotte de Kringloopwinkels 

te betrekken in dit proces. 

 

8.5 Natuur en landschap in Vijfheerenlanden 

Vijfheerenlanden kent een karakteristiek en uniek Hollands landschap met sloten en weilanden met 

een grote biodiversiteit. Om dit landschap duurzaam te ontwikkelen en in stand te houden moeten 

de burgers, boeren en bedrijven betrokken blijven bij hun omgeving en zich daar verantwoordelijk 

voor voelen. Gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt en stimuleert nieuwe en bestaande 

initiatieven die de partijen met elkaar in verbinding brengt en die op een duurzame wijze inhoud 

geven aan de instandhouding van natuur en landschap zoals Den Hâneker en BlauwZaam. 
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9. Bestuur en organisatie 

Iedereen denkt mee! 
  
In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn straks in totaal 15 kernen en nog veel meer 
buurtschappen en wijken. De variatie is groot en elke kern en wijk heeft zijn eigen karakter. Het CDA 
wil het goede van de kernen behouden, zodat elke inwoner zich thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
Iedere inwoner denkt mee over wat er in zijn directe omgeving gebeurt. 
 
 
9.1 Bestuursstijl   
Het CDA Vijfheerenlanden staat voor een collegiale, transparante en open bestuursstijl waarin de 
afzonderlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn. Het gemeentebestuur is gericht 
op inhoudelijk resultaat waarbij het belang van de samenleving in al haar diversiteiten en 
deelbelangen zo goed mogelijk wordt gediend. 
 
 
9.2 Maatwerk  
Om inwoners betrokken te houden bij het bestuur van hun gemeente, is het zaak dat hun stem 
wordt gehoord. Met name als het gaat om zaken in hun directe woonomgeving, moeten bewoners 
standaard worden betrokken. Beleid voor de ene kern werkt wellicht niet voor de andere kern. De 
gemeente moet oog blijven houden voor de kleine kernen en maatwerk leveren! 
 
 
9.3 Burgerparticipatie (dorps- en wijkraden) 
Wat in de wijk of kern kan worden geregeld, moet daar worden geregeld. Heel veel praktische zaken 
in de directe woonomgeving kunnen door dorps- en wijkraden ter plaatse snel en adequaat worden 
geregeld. De gemeente stimuleert deze raden met voldoende budget, stelt duidelijke kaders en stelt 
ambtenaren aan als ambassadeur voor de wijken en kernen, terwijl ook de wethouders gekoppeld 
worden aan wijken en kernen. 
 
 
9.4 Dienstverlening (ambtelijke organisatie) gemeentehuis  
Uitgangspunt van de inrichting en huisvesting van de ambtelijke organisatie is een maximale 
serviceverlening aan de inwoners. Het CDA hecht eraan dat er in de buurt van elke inwoner een 
aanspreekpunt van de gemeente is.  
 
 
9.5 Regionale samenwerking 
Regionale samenwerking zal ook voor de gemeente Vijfheerenlanden op tal van beleidsterreinen 
noodzakelijk zijn. Een stevige, inhoudelijke inbreng in die samenwerking is noodzakelijk om de 
ambitie en opgaven van de gemeente Vijfheerenlanden te agenderen.   
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10. Financiën 

Wij passen op uw geld! 
 
Een gezonde gemeente is ook financieel gezond. Ondanks de fusie tot nieuwe, grotere gemeente 
moeten we keuzes blijven maken, niet elke wens kan worden vervuld. Voor elke financiële keuze 
geldt: Wat is noodzakelijk, wat kan even wachten en wat is gewoonweg onverantwoord?  
 
 
10.1 Solide basis 
De gemeente Vijfheerenlanden dient een solide financiële basis te hebben. Daarbij zijn financiële 
risico’s inzichtelijk en in voldoende mate afgedekt.  
 
 
10.2 Soberheid 
Het uitgangspunt is soberheid. We rekenen onszelf niet rijk met geld van elkaar en van toekomstige 
generaties. De lastendruk voor bewoners en bedrijven moet op of onder het landelijke gemiddelde 
uitkomen. De jaarlijkse OZB-stijging mag maximaal het inflatiepercentage bedragen, tenzij een extra 
verhoging aantoonbaar noodzakelijk is. 
 
 
10.3 Investeren in de toekomst  
Soberheid betekent niet dat we niets meer kunnen in Vijfheerenlanden. We willen investeren in de 
toekomst.  
 De gemeente moet er zijn met raad, daad en waar mogelijk met financiële ondersteuning 

wanneer kernen, wijken en groeperingen met initiatieven komen, die de leefbaarheid en de 
sociale cohesie bevorderen.  

 De gemeente moet er dan met haar kennis en kunde zijn om mensen met elkaar te verbinden, 
waar mogelijk om deze kennis over te dragen en om een faciliterende rol te spelen.  

 Het CDA wil de lasten voor inwoners niet laten stijgen tenzij deze stijging kan worden 
onderbouwd door een beleidskeuze of een investering die ten goede komt aan de inwoners van 
Vijfheerenlanden. 

 De gemeente heeft een duurzaam meerjarig begrotingsevenwicht, waarbij structurele lasten 
worden gedekt door structurele middelen. 

  Of de gemeente in staat is de gevolgen van de financiële risico’s op te vangen zonder dat het 
beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 
'weerstandscapaciteit'. Het CDA vindt dat de gemeente een voldoende weerstandsvermogen 
moet bewaken en handhaven! 

 
Concreet betekent dit dat de gemeente initiatieven van de kernen en/of wijken die de leefbaarheid 
en vitaliteit bevorderen, ondersteunt door geld hiervoor te reserveren binnen de begroting  in een 
zogenaamde burgerbegroting van 1% van de totale begroting.  
 
Maar het gaat niet alleen om geld. Het betekent ook dat de gemeente: 
 Kennis en kunde van het ambtelijk apparaat inzet. 
 Mensen en middelen van de gemeentewerven gebruikt bij de uitvoering. 
 Verbindingen legt met andere initiatieven en organisaties om kennis te delen. 
 Waardering uitspreekt en een positieve benadering hanteert.  
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11. Samenvatting 
 
Deze thema’s hebben TOP prioriteit 
 
 

THEMA TOP 5 VERKIEZINGEN 2018 
 
 

1. Leefbare kernen. Dit gaan we bereiken door het in stand houden van de basisvoorzieningen, 
voldoende woningbouw en groen.   
 

2. Zorg voor elkaar. We zorgen dat er niemand tussen wal en schip valt en leggen de nadruk op 
preventie.  
 

3. Veiligheid. Veilige fietsroutes voor alle schoolgaande jeugd, verkeersveiligheid in de kernen. 
Tevens goede en zichtbare politie.  
 

4. Rentmeesterschap. Wij kiezen voor duurzame oplossingen, geven als overheid het goede 
voorbeeld en ondersteunen onze agrariërs bij het onderhouden van het landschap.  
 

5. Streven naar behoud van de eigen identiteit van elke kern en wijk. Dit gaan we bereiken door 
voorzieningen op maat en behoud van aanbod van sport en cultuur, in blijvend overleg met 
inwoners. 

 

 

Dit leeft bij de mensen, hiervoor moet je bij het CDA zijn! 
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12. Bijlagen 

 

Bijlage 1  

Visie Landelijk CDA 

 

Vanuit onze christendemocratische visie bieden we een fundamentele analyse van wat er in de 

samenleving misgaat, beter kan of anders moet. Dat zijn de keuzes die we maken voor het land dat 

we willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.   

 

Waarden & Traditie: waar mensen met verschillende religieuze, culturele en politieke achtergronden 

vreedzaam met elkaar samenleven. 

 

Sterke samenleving: waar dorpen en steden vitale gemeenschappen zijn, waarin we grenzen stellen 

zodat mensen zich veilig en thuis voelen, en meer baas zijn over hun eigen leven en hun eigen 

omgeving.   

 

Familie & Gezin:  waar je altijd op terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid 

voor elkaar nemen. Wij kiezen voor elke relatievorm, waarin mensen duurzaam samenleven en voor 

elkaar zorgen.   

 

Zorgen voor elkaar: waar iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van 

anderen, zodat we met elkaar een samenleving vormen waar de zorg voor onze ouderen, zieken en 

gehandicapten verzekerd is. 

 

Eerlijke economie: waar we kiezen voor eerlijke kansen op korte, middellange en lange termijn.  
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Bijlage 2  

Gevaarlijke wegen (verkeersknelpunten) 

HET CDA wil prioriteit geven aan de verbetering van de volgende onveilige verkeerspunten, zodat de 

verkeersveiligheid wordt vergroot. 

 

Zederik: 

 Centrum Nieuwland. Rondweg rondom Nieuwland is nodig voor ontsluiting Leerdam  

 Veel en zwaar verkeer door centrum Lexmond (bij scholenroute en winkels). Rondweg of andere 
oplossing is nodig 

 Meerkerk: Tolstraat/Gorinchemsestraat/Bazeldijk  

 Ameide: Broekseweg in de kern 

 Wandel/fietspad langs Lekdijk Achthoven 

 Lexmond: kruising Dorpsstraat met de Kortenhoevenseweg en Pad van Alting  

 Hei-en Boeicop: doorgaande weg 

 Nieuwland: Geer/Zijlkade in de kern 

 Leerbroek: Leerbroekseweg/Lang Schenkel 

 Op en rondom Industrieterreinen in verzorgingskernen: veiligheid voor fietsers ontbreekt 
Vastlopen A27 bij rondom Merwedebrug zorgt voor steeds meer problemen in Zederik  

 
Vianen en Zederik: 

 Alle wegen en kernen die last hebben van sluipverkeer tijdens de spits vanaf de A2 en A27 

 Op- en afritten A27: gevaar voor fietsers. Nu geen borden aanwezig 

 Verkeersveiligheid op de dijken: de combinatie snel/langzaam verkeer, zwaar verkeer –
wandelaars, fietsers en brede trekkers/vrachtwagens- , dijkverhogingen etc.) 

 
Vianen: 

 Duidelijker fietspaden zijn ook nodig in Vianen 

 Bentz-Berg weg sluipverkeer en te hard rijden 

 Oversteek Aime Bonnastraat, naar de Lijnbaan 
 

Leerdam: 

 N484 - tussen Leerdam en Schoonrewoerd - staat op de planning  

 Koningin Emmalaan – is werkgroep met bewoners mee bezig 

 Meentplein  

 Ontsluiting West/Broekgraaf (Koenderseweg vervalt na afronding nieuwbouw) 

 Aansluiting Joost de Jonge op Tiendweg (Meesplein) 

 Schaikseweg (bij Karwei) 

 Recht van ter Leede  

 Wijk Oost:  gebied Pironstraat(parkeren), Rijsdijkstraat en Arkelstraat ( 1 richtingsverkeer van 
maken)  

 Horndijk 

 Meent (na realisatie Nettorama in voormalig kantoor Rabobank) 

 Inrichting 30 km wegen waar mogelijk 

 Rotondes zodanig aanleggen c.q. aanpassen dat fietsers altijd voorrang hebben (nu niet 
consequent doorgevoerd) 
 

 


