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Inleiding 
Op 1 januari 2019 ontstaat door het samen voegen van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden. Een gemeente bestaande uit zestien woonkernen, met veel bedrijvigheid, een 
hoge cultuurhistorische waarde en een prachtig groen buitengebied. 
 
Talloze inwoners dragen dagelijks hun steentje bij om de leefomgeving binnen de gemeente nog mooier te 
maken. In de kleinere kernen is vaak sprake van een sterke sociale samenhang wat zich vertaald in een rijk 
verenigingsleven, terwijl deze in de stedelijke gebieden meer versnipperd is of in sommige wijken zelfs 
ontbreekt. 
 
De PvdA Vijfheerenlanden houdt zijn ogen open voor deze versnippering en de mogelijke tweedeling die 
hierdoor kan ontstaan. De verschillen tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, jong en oud, met en zonder 
migratie-achtergrond nemen toe. Wij leggen ons niet neer bij deze verschillen. Wij willen meer verbinding, 
meer dialoog en meer begrip tussen verschillende groepen inwoners. Zoeken naar wat ons bindt in plaats van 
naar wat ons scheidt. 
 
Het verbinden van inwoners is onze belangrijkste opdracht voor de komende jaren. Wij willen werken aan een 
gemeente, waarin iedereen zich thuis voelt en waar onzekerheid over wonen, werk, onderwijs, zorg en 
inkomen zoveel als mogelijk wordt uitgebannen. In dit verkiezingsprogramma doen wij voorstellen om te 
komen tot een mooi en sociaal verbonden Vijfheerenlanden.  
 
Het verkiezingsprogramma van de PvdA Vijfheerenlanden is een programma op hoofdlijnen waarop de 
detailuitwerking wordt gebaseerd. Daarbij kunt u ons houden aan een gezond financieel beleid, waarbij we 
uitgaan van een eerlijke verdeling van de lasten. 
 
Door het maken van politieke keuzes willen wij de koers van de nieuwe gemeente bepalen. We doen dit aan 
de hand van een aantal kernwaarden en idealen van de PvdA Vijfheerenlanden:  

 Samen voor leefbaarheid    (hoofdstuk 1) 

 Sociale en zorgzame samenleving  (hoofdstuk 2) 

 Duurzame leefomgeving    (hoofdstuk 3) 
  
Deze drie kernwaarden zijn de leidraad voor alle keuzes van de PvdA voor een gemeente Vijfheerenlanden 
waar zeker zijn over een goed bestaan de boventoon voert. 
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Speerpunten 
 

1. Meer ruimte voor sociale initiatieven van en door inwoners van de gemeente 
2. Verbetering van de infrastructuur; voor leefbare en vitale kernen 
3. Wonen in een prettige en veilige omgeving 
4. Toegankelijke en persoonlijke zorg dichtbij de inwoners 
5. Meer betaalbare woningen 
6. Goed onderwijs dichtbij voor iedereen 
7. Een bestaansminimum voor iedereen, actieve bestrijding van armoede 
8. Meer zekerheid en een fatsoenlijk loon 
9. Extra inspanningen voor mensen die moeilijk aan een baan komen 
10. De gemeente geeft het goede voorbeeld 
11. Inzet op verduurzaming van de gemeente  
12. Toegankelijke sport en cultuur  
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Samen voor Leefbaarheid 

 

Thema’s: 

Kernenbeleid, Participatie en Wonen 
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1. Samen voor leefbaarheid 
Samen zetten we ons in voor de leefbaarheid en sociale samenhang in onze gemeente 

Vijfheerenlanden. Initiatieven van inwoners worden gefaciliteerd, de overheid zorgt voor een goede 

dienstverlening. Belangrijk voor de leefbaarheid van kernen en wijken is dat er, naar behoefte, 

goede voorzieningen zijn zoals een dorpshuis of wijkcentrum. Het voortbestaan van de school is, 

voor met name de kleine kernen, van groot belang. Een bibliotheekvoorziening en winkels dragen 

verder bij aan de kwaliteit van wonen in de kernen. De stadskernen Vianen en Leerdam behouden 

bovendien hun 'plus' voorzieningen op het gebied van cultuur (musea, cultuurcentra), 

waterrecreatie, sport (zoals de zwembaden) en een vitaal en gevarieerd winkelbestand. Om 

voorzieningen in onze gemeente in stand te houden zijn wij bereid de OZB zonodig te verhogen. 

 

Dit betekent: 

 Wonen in een prettige en veilige omgeving 

 Meer betaalbare woningen  

 Verbetering van de infrastructuur; voor leefbare en vitale kernen  

 Goed onderwijs dichtbij voor iedereen  

 Meer ruimte voor sociale initiatieven van en door inwoners van de gemeente 
 

Kernenbeleid en participatie 

Wat willen we? 

De gemeente heeft samen met de inwoners een belangrijke rol als het gaat om het in stand houden 

van vitale kernen en wijken. De dienstverlening van de gemeente moet zich aanpassen aan de 

behoeften en wensen die leven in de wijken en kernen. De inwoners zijn daarbij leidend. Iedere kern 

of wijk in onze nieuwe gemeente heeft zijn eigen karakter. De behoefte van de inwoners van 

Hagestein zullen anders zijn dan de inwoners van Leerdam Oost. Daarom is maatwerk belangrijk! 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 De gemeente moet naar de inwoners toekomen (van buiten naar binnen) en hen faciliteren 

bij het helpen uitvoeren van ideeën en wensen. Door middel van speciale medewerkers 

investeren we in contacten met inwoners. Ambtenaren moeten verbinden en denken in 

mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden 

 Dit geldt ook voor ‘de politiek’! Luisteren naar de inwoners moet voor de gemeente, de 

ambtenaren, maar ook voor de politici een ‘tweede natuur’ worden. Dit is wat we verstaan 

onder ‘nieuwe democratie’: mensen moeten zich gehoord en serieus genomen voelen, juist 

in hun eigen leefomgeving in wijk of kern. Het echte gesprek tussen inwoners en de 

gemeente, waarbij samen gekeken wordt naar mogelijkheden in plaats van naar 

beperkingen, is essentieel. 

 Gemeentelijke bureaucratie bannen we uit. Initiatieven en evenementen krijgen ruimte en 

werken we niet tegen door breedvoerige regelgeving. 

 De PvdA Vijfheerenlanden maakt budget vrij voor activiteiten die inwoners verbinden, 

bijvoorbeeld via de dorps- en wijkraden. 
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 Initiatieven tot het organiseren van maatschappelijke activiteiten stimuleren we onder 

andere door het beschikbaar stellen van subsidies. Wie het initiatief neemt doet daarbij niet 

terzake; het gaat erom dat de activiteit gericht is op een breed deel van de samenleving. 

Partijpolitieke, persoonlijke, godsdienstige of levensbeschouwelijke activiteiten worden niet 

ondersteund. 

 Dorpshuizen kampen met hoge exploitatiekosten (onderhoud gebouwen, energielasten), 

terwijl verenigingen (de gebruikers) kleiner worden of zelfs verdwijnen. De gemeente zal dus 

ook financieel moeten ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van een “voorziening 

onderhoud dorpshuizen”.  

 

 

“We regelen het allemaal prima met elkaar. We hebben in het oude schoolgebouw een winkel opgericht 

die ook duurzame en biologische streekproducten verkoopt. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

werken er. Ook kun je er voor de gezelligheid een lekker kopje koffie drinken. Of een boek lenen. En heb je 

moeite met lopen, dan halen we de mensen gewoon even op. En de gemeente: die bleef keurig op 

afstand! Dat wilden we ook. En als we die nodig hebben, dan bellen we die wel!” 

(op de themabijeenkomst van de PvdA op 7 maart 2018) 

 

Wonen 

Wat willen we? 

Wonen in een zo prettig mogelijk huis in een veilige en ontspannen woonomgeving zijn 

voorwaarden waar iedere inwoner in de gemeente Vijfheerenlanden recht op heeft.  

Voor de Partij van de Arbeid zijn volkshuisvesting en de ontwikkeling van de openbare ruimte 

fundamentele kernpunten. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden moet prioriteit geven aan 

volkshuisvesting, voor starters, doorstromers en senioren. Daarnaast moet de gemeente ruimte 

bieden aan sociale woningbouw. De bereikbaarheid en verdeling van sociale (huur)woningen 

moeten we goed in de gaten houden. Daarnaast moet niemand te lang op een woning hoeven te 

wachten.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 De PvdA Vijfheerenlanden wil bij nieuwbouwprojecten in principe minimaal 30% sociale 

woningbouw (koop en of huur) realiseren. Dit doen we via een actief grondbeleid. Sociale 

koopwoningen hebben een maximumprijs van €200.000,-. 

 De PvdA Vijfheerenlanden eist bij toewijzing van sociale woningen, voorrangsregelingen voor 

inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. 

 De PvdA Vijfheerenlanden wil dat de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden beschikt over 

een ‘Reserve Volkshuisvesting’, die gebruikt wordt om met name sociale woningbouw in de 

gemeente te faciliteren.  

 Om meer ruimte te krijgen op de sociale woningmarkt, zet de PvdA Vijfheerenlanden in op 

‘doorstroom bevorderende maatregelen’. Hierdoor krijgen doorstromers weer een kans op 

de woningmarkt en komen er woningen beschikbaar in de sociale huursector. 

 Kleine kernen mogen niet op slot gezet worden. De PvdA wil dat woningbouw in alle kernen 

blijft plaatsvinden. 
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 Aandacht geven aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), zodat groepen mensen 

samen hun eigen huis kunnen bouwen. 

 Daar waar mogelijk vermindert de gemeente de regels voor het (ver)bouwen  van een eigen 

woning. Dit geldt zeker wanneer het hierbij gaat om verduurzaming van de woning.  

 De PvdA Vijfheerenlanden wil dat ook de woningcorporaties een bijdrage leveren aan de 

leefbaarheid van de wijken en kernen. Wij spreken de corporaties aan op hun 

maatschappelijke taak en (faciliterende) rol. 

 Een veilige (woon)omgeving is een basis waar iedereen op moet kunnen vertrouwen. De 

wijkagent, toezicht en andere voorzieningen zullen altijd beschikbaar moeten zijn. 

 Daar waar veiligheid in het geding is kan cameratoezicht een middel zijn om problemen te 

voorkomen. Het is inherent aan cameratoezicht dat dit impact heeft op de privacy. Bij het 

plaatsen van camera’s worden de geldende privacyregels in acht genomen. 

 Coffeeshops voorkomen dealen en overlast op straat. De coffeeshop in Leerdam is een goed 

voorbeeld hoe dit georganiseerd kan worden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan 

preventie. De PvdA is voorstander van deelname aan het landelijk experiment waarbij illegale 

levering van wiet aan coffeeshops wordt vervangen door door de staat geleverde softdrugs. 

 

 

“Toch wel fijn dat de gemeente ons hielp met dat CPO project in de Broekgraaf in Leerdam. We kregen 

de grond tegen een lage prijs en een organisatie begeleidde ons met de bouw van ons huis. We waren 

met ons veertienen, dus er was best veel belangstelling. Een aantal dingen moesten we zelf doen bij 

de afbouw, maar dat wilden we ook. Uiteindelijk hebben we een prachtig huis voor zo’n 180.000 euro. 

De starterslening van de gemeente gaf ons het laatste zetje. Een vriend van mij staat nu te popelen 

om ook zo’n kans te krijgen” 

(Opmerking van een inwoner tijdens koningsdag 2018)  
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Sociale en zorgzame 

samenleving 
Thema’s: 

Sociaal domein, Preventie, Meedoen en 

Arbeid & Economie  
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2. Sociale en zorgzame samenleving 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente inwoners, die zijn aangewezen op hulp van de gemeente, 

goed helpt, ook als dat meer kost dan de gemeente daarvoor van het Rijk krijgt. Wij vinden dat een 

kwestie van solidariteit. Op dit terrein zal het recht op goede hulp voor ons het belangrijkste 

uitgangspunt zijn. Daar kunt u ons aan houden! 

In aanvulling op dit algemene uitgangspunt, dat leidraad zal zijn voor onze opstelling in de 

gemeenteraad, doen we op een aantal speerpunten meer specifieke voorstellen. 

 

Dit betekent: 

 Een bestaansminimum voor iedereen 

 Toegankelijke en persoonlijke zorg dichtbij de inwoners 

 Actieve bestrijding van armoede 

 Meer werkgelegenheid, op alle niveaus 

 Meer zekerheid en een fatsoenlijk loon 

 Extra inspanningen voor mensen die moeilijk aan een baan komen 

 De gemeente geeft het goede voorbeeld 
 

Sociaal domein 

Wat willen we? 

We willen dat het uitgangspunt van de gemeente, ook op het punt van de uitvoering van regelingen 

op het sociaal domein, is dat de inwoners vertrouwd worden en dat de gemeente dus niet handelt 

vanuit wantrouwen. De jeugdzorg neemt een bijzondere plaats in binnen het sociaal domein. Met 

name preventie in de jeugdzorg heeft hoge prioriteit. Kind en ouders kunnen en mogen ervan 

uitgaan dat hulp altijd geboden wordt. Door vroegtijdig te signaleren vermijden we zo mogelijk dure 

zorg en kan het kind vooral kind zijn. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We gaan actief bevorderen dat de uitvoering van de sociale regelingen door de gemeente 

uitgaan van vertrouwen in de inwoner. Dat doen we door te toetsen of dit uitgangspunt 

voldoende is vastgelegd in verordeningen en beleidsregels. 

Als dat niet het geval is, stellen we voor om dat vertrouwen in de inwoners tot uitgangspunt 

te maken. 

 Mantelzorgers zijn belangrijk in onze samenleving, we ondersteunen ze maximaal en 

ontlasten ze als dat wenselijk is door middel van respijtzorg. 

 Er zijn geen wachtlijsten voor jeugdzorg. Te kort aan geld is geen reden om noodzakelijke 

hulp te weigeren. We helpen eerst het kind en leggen daarna bestuurlijke verantwoording af. 

 We steunen het manifest: ‘Kinderparticipatie is van ons allen!’ van kinderrechten nu. De 

PvdA Vijfheerenlanden wil dat kinderen in een vertrouwde en veilige omgeving kunnen 

opgroeien zonder pesten of uitsluiting. Door de uitvoering van dit manifest creëren we 

ruimte en erkenning voor het eigen verhaal van elk kind. 
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“Iedereen moet meedoen zeggen ze altijd. Ja, ja….. maar dat klopt maar voor een deel hoor! Natuurlijk 

heb ik een scootmobiel. Maar doe daar maar eens boodschappen mee in de Kerkstraat in Leerdam. Ze 

lijken er daar alles aan te doen om het je zo moeilijk mogelijk te maken: smalle schuine trottoirs, die de 

winkeliers ook nog eens vol zetten met spullen; vaak moet je tussen de auto’s door om naar de rijbaan te 

vluchten. Daar wordt je dan weer  bijna van de sokken gereden door de auto’s die daar mogen rijden. Nee, 

dan zou ik liever naar Vianen gaan. Daar heb je alle ruimte. Jammer dat dat zo ver is”.(Wim van der Leij, 

zomer 2030) 

 

 

Preventie 

Wat willen we? 

We willen dat de gemeente met kracht inzet op preventie, dus zoveel mogelijk voorkomen dat er 

problemen ontstaan. Als dat niet lukt, en dat zal vaak het geval zijn, willen we voorkomen dat de 

problemen erger worden dan nodig door het niet tijdig bieden van hulp. Uiteraard willen we ook dat 

de gemeente inwoners die hulp nodig hebben snel en goed helpt zonder overbodige 

bureaucratische rompslomp. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 De sociale teams moeten de kernen en buurten waarin ze werken goed kennen en goed 

toegankelijk zijn voor inwoners, zodat, indien wenselijk snel en adequaat kan worden 

ingegrepen en de noodzakelijke hulp kan worden verleend. Daarbij staat de behoefte van de 

inwoner centraal. 

 We willen dat de sociale teams voldoende kennis en menskracht hebben om actief in te 

zetten op het voorkomen en of beperken van problemen van de inwoners. 

 Sociale teams werken samen met de schoolmaatschappelijk werkers en zetten actief in op 

preventie in een vroeg stadium. 

 

Mee doen 

Wat willen we? 

Iedereen heeft er recht op om volwaardig mee te doen in onze samenleving. Dit geldt voor mensen 

met een beperking, maar ook voor jongeren en ouderen met problemen. Zeker als het gaat over 

meedoen op de arbeidsmarkt. Dat is nog lang niet het geval. Het meer inclusief maken van de 

samenleving is voor ons een speerpunt. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Wij maken samen met de inwoners een voorstel dat er op gericht is mensen met een 

beperking in staat te stellen volwaardig mee te doen aan de samenleving. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om kansen op de arbeidsmarkt, toegankelijke gebouwen en voorzieningen, de 

buitenruimte, maar ook informatieverstrekking die rekening houdt met mensen die niet 

goed kunnen zien, of ouderen die internet niet of nauwelijks gebruiken. Dat wat we binnen 

Vijfheerenlanden kunnen doen, moeten we ook doen. 
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 Mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon krijgen de mogelijkheid een 

collectieve aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. Op basis hiervan wordt de 

eigen bijdrage voor de Wmo vergoed en is het eigen risico voor de zorg herverzekerd. 

 We willen dat de inwoners en speciaal de inwoners die voor ondersteuning zijn aangewezen 

op hulp van de gemeente, actief en tijdig worden betrokken bij de (uitvoering) van het 

beleid. Ook willen we dat de gemeente investeert in activiteiten die bevorderen dat mensen 

elkaar kennen en daardoor minder langs elkaar heen leven. 

 We stellen voor extra te investeren in activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de 

sociale samenhang in kernen en wijken. De gemeente sluit hierbij primair aan bij activiteiten 

die vanuit de inwoners zelf ontstaan. 

 We investeren in ‘Doelgroepenvervoer’ bijvoorbeeld voor ouderen, om onder andere 

vereenzaming tegen te gaan. De twee (rolstoel)bussen van Welzijn Vianen waarmee 

vrijwilligers ouderen van A naar B brengen, zijn een goed voorbeeld.  

 
"Hė, kan jij niet lezen? Hoe is dat zo gekomen joh?" "Tja, thuis werd daar nooit zo opgelet vroeger. 
Bovendien zijn we geloof ik wel 10 keer verhuisd. Dus ik naar 10 scholen. Begrijp je. Daarnaast was ik, dat 
geef ik best wel toe, knap lastig. Dus iedereen blij dat ik van school af ging: de school, mijn ouders en ik. 
Dus ik was al vroeg aan het werk. Lezen en schrijven had je daar helemaal niet bij nodig.Gewoon met je 
handen werken. Op een gegeven moment kreeg ik verkeerde vrienden. Ik raakte jong aan de drugs en dan 
gaat het steeds slechter. Phoe! Nou, om een lang verhaal kort te maken: ik raakte werkeloos en zit nu in 
de schuldsanering. Da's echt bikkelen. Gelukkig krijg ik van diverse kanten hulp: iemand die mij coacht met 
mijn geld, ik leer lezen en schrijven enzo. Mijn aller-allergrootste wens is een vaste baan, het liefst bij de 
gemeente. Ik loop nu al 10 jaar van het ene project in het andere. Niks aan! Een gewone baan, wat wil ik 
dat graag!" 
 
(Vrij n.a.v. een gesprek met een laaggeletterde) 

 

 

Arbeid & economie 

Wat willen we? 

Werk staat bij de Partij van de Arbeid voorop. Iedereen heeft recht op werk en een rechtvaardig 

inkomen. Daarom wil de PvdA dat de gemeente investeert in een goed economisch klimaat in de 

gemeente en onze regio. Wij willen dat iedereen hiervan profiteert en dat dit op alle niveaus, maar 

met name voor onze jongeren, werkgelegenheid biedt. Dit vraagt om koppeling tussen economisch 

en sociaal beleid. We willen dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het 

bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven is van groot belang voor de werkgelegenheid in de 

gemeente. Een andere belangrijke economische motor binnen de gemeente Vijfheerenlanden, zijn 

de agrariërs. Zij bepalen voor een groot deel het karakter en de identiteit van onze gemeente. Wij 

bieden ruimte aan ondernemers om winkels op zon- en feestdagen geopend te hebben.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 De gemeente neemt als werkgever haar verantwoordelijkheid en neemt voor ten minste 

120% van haar wettelijke verplichting, mensen in dienst met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dit doen we niet alleen bij de buitendienst maar op zoveel mogelijk  
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posities. Van partijen, die werkzaamheden verrichten voor de gemeente, eisen we dat ook zij 

de wettelijke verplichting nakomen. 

 Veel te veel mensen zijn laaggeletterd en hebben dus moeite mee te komen. De komende 

periode willen we het bieden van scholing aan mensen die onvoldoende taalvaardigheden 

hebben sterk intensiveren. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de bibliotheken met hun taalcafé's 

een belangrijke rol spelen. 

 Wij vinden dat, als onderdeel van het verbod op discriminatie, gehandicapten voor de tijd die 

ze werken net als iedereen recht hebben op ten minste het minimumloon. Indien dit recht 

op basis van landelijke regelgeving wordt beperkt, vinden wij dat de gemeente de inkomsten 

van de gehandicapte moet aanvullen tot het minimumloon gedurende de tijd die zij/hij 

werkt. 

 De PvdA vindt dat er een plan van aanpak moet komen voor het tegengaan van 

jeugdwerkeloosheid, vroegtijdige schoolverlaters en het oplossen van het gebrek aan 

stageplaatsen. Hier moet de gemeente zelf een actieve rol spelen. De gemeente moet met 

regionale partners, zoals de vakbeweging, werkgevers, Midden- en Klein Bedrijf en onderwijs 

zorgen dat jongeren en werkzoekenden hun plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt in de 

regio. Vestiging van MBO-opleidingen in onze gemeente, en daarmee dus dichtbij de 

doelgroep, is interessant.  Omdat  een MBO  alleen kan slagen met inschakeling van een 

bestaande MBO in de regio zal daar het initiatief vandaan  moeten komen. Dan zijn we zeker 

bereid om mee te kijken naar de mogelijkheden en het faciliteren in bijvoorbeeld 

huisvesting. 

 De PvdA wil dat de rigide sollicitatieplicht in de WW voor langdurig werklozen wordt 

afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet maatwerk komen. Mensen die over een langere 

periode nog geen werk hebben gevonden moeten niet eindeloos worden bezocht en 

aangeschreven door controleurs. De gemeente moet experimenteerruimte krijgen om 

gezamenlijk bevredigende oplossingen te vinden. 

 Om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor bedrijven is de verdere ontwikkeling van de 

bedrijventerreinen van groot belang. Daarbij willen we echter geen uitbreiding met bedrijven 

in de zware milieucategorieën.  

 Agrariërs die (geleidelijk) willen overstappen van gangbare landbouw naar duurzame 

landbouw, om zo onder andere de biodiversiteit van het cultuurlandschap te behouden, 

moeten door de gemeente, via ruimhartige regelgeving, worden gefaciliteerd. 

 Het toerisme en de natuur- en cultuurbeleving willen we vanwege het genereren van 

werkgelegenheid verder stimuleren. 

 Op dit moment hebben de grote stadskernen een eigen citymarketing. Om de nieuwe 

krachtige gemeente Vijfheerenlanden op de kaart te zetten, is een overkoepelende 

citymarketing op termijn wenselijk. 

 De samenleving is zelf prima in staat om te bepalen of winkels op zon- en feestdagen open 

mogen, mits ondernemers hiertoe niet verplicht worden. Wij geven vrijstelling voor alle zon- 

en feestdagen en vinden dat winkels op deze dagen van 12:00 tot 17:00 uur geopend mogen 

zijn. Wij grijpen alleen in wanneer blijkt dat kleine zelfstandige ondernemers onevenredig 

geraakt worden door deze vrijstelling. Werknemers dienen conform de Arbo- en 

arbeidstijdenwet beschermd en beloond te worden op zon- en feestdagen. 

 Wij willen als PvdA bevorderen dat de huidige Repaircafés in aanbod en aantal worden 

uitgebreid.  
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Duurzame leefomgeving 
Thema’s: 

Verduurzaming, Het goede voorbeeld, 

Openbare ruimte, Cultuur en Sport  
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3. Duurzame leefomgeving 
Als PvdA Vijfheerenlanden staan wij voor een duurzame leefomgeving, voor nu, maar zeker ook voor 

de toekomst. Duurzaamheid is een breed begrip, want naast energiebesparing en het opwekken van 

duurzame energie gaat het ook over een prettige leefomgeving. De PvdA wil zich actief inzetten op 

verschillende gebieden van duurzaamheid om zo een mooie en leefbare gemeente Vijfheerenlanden 

te realiseren.  

Wij wonen in een bijzonder gebied met een aantrekkelijk en divers aanbod: we hebben cultuur, 

natuur, recreatie en toerisme. De verschillende kernen in onze gemeente hebben ieder hun eigen 

traditionele evenementen. Dit kan de Schoonrewoerdse markt zijn, de Paardenmarkt in Ameide en 

Vianen of Glasdagen in Leerdam We moeten de zaken koesteren die er nu zijn: musea, verenigingen, 

theaters etc. Deze zaken dragen bij aan een goed leef- en vestigingsklimaat. 

 

Dit betekent:  

 Inzet op verduurzaming van de gemeente  

 Toegankelijke sport en cultuur  
 

Verduurzaming 

Wat willen we bereiken?  

Bij het halen van de milieudoelstellingen is het van groot belang dat we inwoners betrekken en 

meenemen in de plannen. Inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden faciliteren we zo goed 

mogelijk om zelf milieuvriendelijke en duurzame keuzes te maken in hun huis en in de kern of wijk. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 We gaan actief in overleg met woningcorporaties en hun huurders met als doel de 

verduurzaming van de huurwoningen. 

 We willen als overgangsperiode geen bouwleges heffen wanneer woningcorporaties, 

projectontwikkelaars of particuliere bouwers vrijwillig kiezen om de woning (bijna) 

energieneutraal (BENG) te bouwen. Deze norm wordt per 1 januari 2020 verplicht. 

 We zetten in op actieve voorlichting over de mogelijkheden van energiebesparing en het 

opwekken van duurzame energie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, een 

duurzaamheidsambtenaar, goede informatievoorziening via de website en wooncoaches 

voor ‘Het Nieuwe Wonen’. De wooncoaches zijn bereikbaar via een loket/inloopspreekuur 

maar bieden ook hulp/adviezen aan huis. 

 Door het begeleiden van particulieren die hun huis willen verduurzamen, kunnen we goede 

stappen zetten in het verduurzamen van de gemeente. Goede informatie over zinvolle 

systemen, goede leveranciers en hulp bij subsidie aanvragen etc. zijn daarbij belangrijk. 

 Door middel van ‘duurzaamheidsleningen’ moet het voor een ieder mogelijk zijn om zijn of 

haar huis te verduurzamen. Investeringen van inwoners in hun huis worden gefinancierd met 

een lening met vriendelijke voorwaarden die wordt afgelost met de opbrengst van 

bespaarde energie. 

 We stimuleren en geven ruimte aan innovatieve initiatieven (energiecoöperaties, deelauto's, 

etc.) die zorgen voor een duurzamer, groener en milieuvriendelijkere gemeente.  
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 We maken het aanbestedingsbeleid dienstbaar aan de verduurzaming van de economie. 

 De PvdA Vijfheerenlanden wil eerst de beschikbare daken benutten voor zonnepanelen en 

daarna pas nadenken over zonneparken en windparken. 

 Ook willen we kleinschalige oplossingen bevorderen (zoals bijvoorbeeld nestkastjes en 

regentonnen.  

 

 

“Laatst liet ik een bedrijf komen om mij te adviseren over zonnepanelen. “Dat wordt niks meneer, u heeft 

veel te veel schaduw van het flatje aan de overkant”, zei die man. Balen. Wat nu? Ik heb even gedacht om 

dat dan te doen in de vorm van een coöperatie, want daar lees je veel over vandaag de dag. Maar al 

googelend werd ik toch wel bunzig van al dat gedoe en al die risico’s die je loopt. Ik zag op een gegeven 

moment door de bomen de zonnepanelen niet meer… Kijk, als de gemeente mij daar nou eens mee 

hielp!” 

(Ben Boon,  26 april 2018) 

 

 

Het goede voorbeeld 

Wat willen we bereiken?  

Door als overheid het goede voorbeeld te geven is veel te bereiken. Wij willen dat de nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden hierop actief inzet. Daarnaast wil de PvdA kijken naar meer 

mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken binnen de gemeente (zonne-energie, 

windenergie, biomassa, etc.) 

  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Praktische voorbeelden om zelf het goede voorbeeld te geven zijn: alle overheidsgebouwen 

duurzaam en energieneutraal, scholen inrichten als groene scholen (energieneutraal, groene 

schoolpleinen etc.) en bijvoorbeeld alle dienstauto’s elektrisch maken. 

 Als het gaat om de bouw van nieuwe wijken en woningen, streven wij het hoogst haalbare na 

op het gebied van duurzaamheid. Nieuwe woningen minimaal energielabel A.  

 We zetten in op milieubewust groen beheer van de openbare ruimte. Het gaat hierbij onder 

andere om het maairegime.  

 De PvdA wil dat de Vijfheerenlanden een Fairtrade gemeente wordt.  

 

Openbare Ruimte 

Wat willen we bereiken?  

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bereidt een ‘Integrale omgevingsvisie’ voor. Hierin komen 

alle zaken van de fysieke leefomgeving samen: ruimte, wonen, infra, milieu, natuur en water. De 

Partij van de Arbeid zal pleiten voor maximale betrokkenheid van iedereen die hier een rol in speelt. 

Thema's die voor de PvdA belangrijk zijn, zijn duurzaamheid en het behoud van het groene karakter 

van de gemeente. De afgelopen jaren zijn in de dorpen en steden mooie plannen gerealiseerd die de 

leefbaarheid hebben bevorderd. Denk aan Leerdam-West, Vianen De Hagen, Zijderveld en Lexmond.  
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Elke kern kent zo haar succes. Maar nog niet alle plannen zijn gerealiseerd! Wat de PvdA betreft 

gaan we door met de plannen die er liggen. 

Voor de winkelgebieden in Leerdam en Vianen blijft het nodig om te investeren in de kwaliteit. Een 

opknapbeurt van de Kerkstraat in Leerdam is bijvoorbeeld nodig. Een betere toegankelijkheid, een 

grotere verkeersveiligheid, maar vooral een gastvrijere uitstraling zijn hier belangrijk. Bij de 

harmonisatie van regels in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal ook aandacht moeten worden 

besteed aan de verschillen in het betaald parkeren. Voor de PvdA is het van belang dat 

parkeerregels niet leiden tot parkeeroverlast in de winkelcentra en mag het bewonersparkeren niet 

in het gedrang komen. De PvdA wil dat het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 De PvdA wil dat de gemeente Vijfheerenlanden een ‘Integrale omgevingsvisie’ opstelt met als 

doel de leefbaarheid te verbeteren. Alle activiteiten op het gebied van woningbouw, 

inrichting openbare ruimte en groen, gezondheid en zorg, economie en werkgelegenheid, 

moeten elkaar versterken. 

 Bij de inrichting van de openbare ruimte (en overheidsgebouwen) is het belangrijk dat deze 

goed toegankelijk is voor mensen met een beperking, maar bijvoorbeeld ook voor 

kinderwagens en rollators. Naast een goede inrichting is handhaving op dit punt essentieel. 

 Om verkeersdrukte in de dorpskernen terug te dringen zet de PvdA vooral in op het 

tegengaan van sluipverkeer. Hoewel het aanleggen van rondwegen een aantrekkelijke 

oplossing lijkt, zien wij die niet als realistisch vanwege de enorme hoge kosten (aanleg, 

grondverwerving), belemmeringen in de ruimtelijke ordening en verwachte lange juridische 

procedures. In ieder geval zullen provincie en andere overheden bereid moeten zijn om een 

belangrijk deel van de kosten voor hun rekening te nemen.  

 Verkeersdrukte in de dorpskernen van Vijfheerenlanden wordt voornamelijk veroorzaakt 

door sluipverkeer van de omliggende Rijkswegen A2, A27 en A15. Wij vinden dat de 

gemeente doorstroombelemmerende maatregelen moet nemen en tegelijkertijd moet 

aandringen bij Rijkswaterstaat om de congestie op de Rijkswegen aan te pakken. Wij 

ondersteunen dan ook het burgerinitiatief van de actiegroep Amaliastein in Vianen. 

 De openbare ruimte is klimaatbestendig ingericht. Aandacht voor een duurzame groene 

inrichting met ruimte voor natuur is belangrijk. We willen de verstening tegengaan. Er moet 

in de openbare ruimte voldoende ruimte zijn voor waterberging/buffer om hoosbuien op te 

vangen.  

 We willen meer ruimte voor de fiets. Bredere fietspaden en meer ruimte voor fietsparkeren. 

 Iedereen moet zich veilig van A naar B kunnen verplaatsen, maar met name de kwetsbare 

verkeersdeelnemers. Wij willen daarom inzetten op verkeersveiligheidsprojecten zoals 

School op Seef en School-thuisroutes, in combinatie met verkeerseducatieprogramma’s zoals 

schoolfietsexamens. Voor het buitengebied is er een programma Veilig Omgaan Met 

Opvallend Landbouwverkeer.  

 De PvdA Vijfheerenlanden pleit ook voor meer oplaadplekken voor elektrische auto’s en een 

beter toegankelijke openbare ruimte. 

 
"Vreselijk al die stenen voortuintjes. Echt heel erg. De mensen hebben gewoon totaal niet door wat ze aan het 
doen zijn. Eigenlijk moet je ze gewoon straffen met een extra heffing op de rioleringsheffing. Maar dat is niet 
handig, want ik denk niet dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Eigenlijk moet je met een natuurorganisatie of 
iets dergelijks mensen overtuigen dat natuur in de tuin veel leuker is dan stenen! Misschien wel met de hele 
straat. Heb je mooi nog een bijdrage geleverd aan een vlinderroute" 
(n.a.v. een  gesprek met natuurorganisatie) 
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Cultuur & Sport 

Wat willen we bereiken?  

Cultuur brengt ons bij elkaar, inspireert, laat ons kritisch kijken en draagt bij aan onze ontwikkeling. 

Het samen genieten van cultuur bouwt bruggen tussen mensen en meningen en draagt bij aan het 

voorkomen van gescheiden werelden. Cultuur moet kortom van ons allemaal zijn en niet enkel 

weggelegd voor de 'elite'.  

Sporten is belangrijk voor de gezondheid van jong en oud, maar zeker net zo belangrijk is het samen 

bezig zijn. Sport moet voor alle leeftijden in de gemeente Vijfheerenlanden mogelijk zijn. Dit gaat 

zowel over het individueel kunnen sporten als het toegang hebben tot sportvoorzieningen in de 

openbare ruimte. Sport is gezond, verbindt en draagt bij aan participatie in de samenleving. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Een belangrijk onderdeel van cultuur dat we willen behouden is het muziekonderwijs.  

 Ook de combinatiefunctionarissen voor Sport en Cultuur zijn belangrijk om alle kinderen in 

de gemeente Vijfheerenlanden kennis te laten maken met de verschillende aspecten van 

(samen) sporten en cultuur 

 Dankzij de PvdA krijgen kinderen uit een gezin met een inkomen lager dan 120% van het 

sociaal minimum, in de gemeente Vijfheerenlanden een ‘Sport&Cultuurpas’. 

 Samen met sportverenigingen stimuleren we dat niemand meer rookt bij sportvelden.  

 De gemeente ondersteunt in goede en moderne sportaccommodaties. 

 De gemeente investeert gericht in sportdeelname en bekijkt per kern en wijk (maatwerk) en 

per doelgroep waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld gemarkeerde hardlooproutes of 

beweegtoestellen. 

 Bewegingsonderwijs in het basisonderwijs moet wekelijks gegeven worden door een 

vakleerkracht.  

 De gemeente moet schoolzwemmen financieren en bevorderen.  

 We stimuleren sportevenementen voor zowel topsport als breedtesport.   
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Verantwoording  
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen dankzij de inbreng van vele mensen uit de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden. We spraken met mensen binnen en buiten de partij: maatschappelijke 
organisaties, (ervarings)deskundigen, sleutelfiguren in de wijk en andere betrokken inwoners. Input 
kregen we ook van vele PvdA-leden: de werkgroepen, de fractieleden, het afdelingsbestuur en 
andere partijleden. Wij danken iedereen voor deze bijdragen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partij van de Arbeid Vijfheerenlanden 

Website: Vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl 

Volg ons ook op: 
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Kandidatenlijst 

gemeenteraadsverkiezingen  

21 november 2018 
 

1.  Joop van Montfoort (Vianen) 

2.  Ralf Krämer (Vianen) 

3.  Christel van ’t Pad (Leerdam) 

4.  Kemal Koyuncu (Leerdam) 

5.  Ben Boon (Leerdam) 

6.  Herman Bouwmeester (Ameide) 

7.  Rienk Kessenich (Leerdam) 

8.  Inge Broekx (Vianen) 

9.  Henk de Vaal (Lexmond) 

10.  Thomas van Montfoort (Vianen) 

11. Marius Oosterom (Meerkerk) 

12. Benito Hamoen (Kedichem) 

13. Roline den Hartog (Leerdam) 

14.  Henk Knol (Vianen) 

15. Wim van der Leij (Leerdam) 

16.  Bram Provoost (Ameide) 

17. Evert van Tweel (Meerkerk) 

18. Bert Jaap Sprong (Leerdam) 

19. Berry Verwijmeren (Leerdam) 

20. Cees Taal (Leerdam) 

21. Frank Meurs (Leerdam)  

 
 


