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Voorwoord
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SGP Altena. Met de fusie van de gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem ontstaat per 1 januari 2019 een nieuwe gemeente met de toepasselijke
naam Altena. Een gemeente met ongeveer 55.000 inwoners en een omvang van 226,62 km2. De
grootste gemeente qua oppervlakte van de Provincie Noord/Brabant. Een gemeente in een
prachtige landelijke omgeving in de “Kop van Brabant” met binnen haar gemeentegrenzen een
aanzienlijk deel van het Nationaal Park De Biesbosch. Een gemeente met veel bedrijvigheid en
toerisme. Een gemeente met onderwijsinstellingen in bijna alle sectoren, en winkelvoorzieningen.
Kortom, een gemeente waar het goed wonen, werken en ontspannen is.
Maar Altena wordt ook een gemeente die samengesteld is uit 21 kernen! Een samenstel van kernen
die bij elkaar de gemeente Altena gaan vormen maar iedere kern met zijn eigen “cultuurke®nmerken” .
De SGP Altena onderkent dat ten volle en wil zich de komende periode graag inzetten voor de
gemeente Altena in het algemeen en de individuele kernen in het bijzonder! Dat verklaart ook het
motto van ons verkiezingsprogramma: “Betrokken in de Kern”. “Kern” heeft onder meer de
betekenis van “het belangrijkste van iets”. Voor de SGP zijn haar inwoners het belangrijkste van de
gemeente Altena. Maar tegelijk wijst de kern ook op iets anders. De SGP baseert haar politieke
visie op de Bijbel en wenst ook vanuit dat Woord, deze Kern, politiek te bedrijven.
Waarom SGP stemmen?
……..Omdat u dan kiest voor Bijbels genormeerde politiek.
……..Omdat u dan kiest voor blijvende aandacht voor waarden en normen.
Politiek bedrijven is kiezen en als U voor de SGP kiest, kiest u voor:
❖ Waarden in Altena
❖ Veilig Altena
❖ Zorgzaam Altena
❖ Ruimte voor ondernemend Altena
❖ Doordacht bouwen in Altena
❖ Duurzaam Altena
❖ Kernen van Altena

Stem SGP Altena voor Schrift Gebonden Politiek. Daad bij het Woord!
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1. Waarden in Altena!
De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de gereformeerde
belijdenisgeschriften. De SGP staat hiervoor, want het christelijke geloof is waardevol en biedt een
moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De SGP ziet de overheid als
dienares van God, die zich inzet voor het belang van alle burgers van onze gemeente.
Liefde tot God en elkaar
Liefde is het centrale thema van het christelijke geloof. We moeten God liefhebben boven alles en
onze naaste liefhebben als onszelf. God wil een leven volgens christelijke normen en waarden
zegenen. Een leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving.
Tegelijkertijd kan daardoor ieder mens tot zijn recht komen. Daarom staat de SGP voor politiek
volgens de Bijbelse norm, in ontzag voor God en liefde tot alle mensen.
Concreet:
•
•
•

Geen bordelen en seksinrichtingen binnen onze gemeentegrenzen
Geen coffeeshops in de gemeente
Geen aanstootgevende reclame.

Liefde voor de dienst aan God
De SGP staat voor een overheid die het welzijn van burgers vanuit christelijke waarden en normen
wil dienen. De Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn immers gestempeld door het christendom.
Concreet:
•
•

Handhaving van het ambtsgebed
Kerkgenootschappen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Liefde voor de dag van God
God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar
te dienen. De zondag is in de christelijke traditie een rustdag. Daarom is de SGP principieel tegen
(sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor de
randvoorwaarde van de zondagsrust, zodat de burger de zondag als een dag van afzondering kan
gebruiken. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben.
Daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid toe.
Concreet:
•
•
•

Zondag is de rustdag
Geen koopzondagen: winkels zijn dicht op zondag
Geen (sport)evenementen op zondag.

Subsidiebeleid
De SGP gelooft dat de overheid Gods goede geboden inhoud moet geven in het maatschappelijke
leven. De SGP wil daarom geen overheidsgeld besteden aan zaken die haaks staan op de Bijbelse
boodschap.
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Concreet:
•
•
•

Doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet in strijd zijn met de Bijbel
Ook organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit komen in aanmerking voor
gemeentelijke subsidies
Geen subsidie voor zondagssport.

Begraafplaatsen
De SGP is op grond van de Bijbel principieel voor begraven. Het gemeentebestuur zorgt voor
voldoende en gepaste gelegenheid om te begraven.
Concreet:
•
•
•
•

Tarieven voor de begraafrechten moeten geen belemmering zijn voor de keuze van
begraven; kostendekkendheid wordt niet nagestreefd.
Algemene begraafplaatsen moeten goed onderhouden worden.
De dienstverlening vanuit de gemeente rondom begrafenissen moet (tenminste) op (het
huidige) niveau blijven.
Zoveel mogelijk terughoudendheid in schudden (ruimen) van graven. Indien toch
noodzakelijk, wel met grootst mogelijke eerbied en her-teraardebestelling van stoffelijke
resten en waarborgen voor nabestaanden.

Onderdak voor mensen in nood
De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van
vluchtelingen moet in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking.
Concreet:
•
•

Opvang van vluchtelingen (asielzoekers en statushouders) moet passen bij aard en schaal van
de gemeenschap
Betrek het maatschappelijk middenveld bij de opvang van vluchtelingen.

Rentmeesterschap
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed
rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de aarde genieten, maar
moeten de natuurlijke bronnen niet uitputten.
Concreet:
• We willen als goede beheerders zorgen voor wat ons is toevertrouwd: Klimaatbewust,
milieuvriendelijk, oog voor de schepping en verantwoord groen- en natuurbeleid.
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2. Veilig Altena!
Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in hun
huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. De gemeente heeft een grote
verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid. Toch staat de gemeente daarin niet
alleen. Ook woningcorporaties, instellingen, ondernemers en burgers zelf zijn verantwoordelijk voor
veilig wonen, werken en reizen. De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid.
Samen met partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. Inwoners en
ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente
ondersteunt initiatieven die meehelpen aan meer veiligheid.
Preventie
Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in haar
communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd.
Concreet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijzonder opsporingsambtenaren nemen politietaken waar en zetten zich in voor lokale
prioriteiten
Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten
Er wordt voorlichting over sociale veiligheid (pesten) op basisscholen georganiseerd
Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen
Intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle, geen alcohol
op straat
Bewakingscamera’s worden ingezet op die locaties waar het bijdraagt aan de veiligheid
Daarnaast en op andere plaatsen die als onveilig worden ervaren moet voldoende
(led)verlichting zijn (zoals De Tol)
Ook bij donkere wandel- en fietspaden moet meer verlichting komen.

Politie
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit, die bovendien
verschuift van de stad naar het platteland. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en illegale activiteiten
op bedrijventerreinen nemen toe. De SGP vindt dat de doelen van de Nationale Politie moeten
worden gebundeld met gemeentelijke doelstellingen: daardoor nemen de lokale mogelijkheden toe.
Het is noodzakelijk om met alle partners samen te werken.
Het is belangrijk dat de gemeente Altena bij veiligheid en zorg samenwerkt met het Veiligheidshuis.
Daardoor kunnen tijdig beschermingsmaatregelen worden toegepast. Verwarde personen hebben
extra aandacht van de gemeente en hulpverlening.
Concreet:
•
•
•
•
•

De gemeente Altena zorgt voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van
openbare orde en veiligheid
Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/wijken. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken.
Gemeentebestuur zet zich in voor een wijkagent per 5000 inwoners
Politieloketten in de grote kernen. Onder meer in Aalburg uitbreiding van de bezetting
zodat inwoners o.a. gemakkelijker aangifte kunnen doen
Voldoende `blauw` op straat o.a. met inzet politievrijwilligers
Meer ruimte voor opsporing lokale criminaliteit in samenwerking met wijkagenten
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•
•
•

•
•
•
•
•

Gemeenteraad bepaalt lokale prioriteiten zoals bestrijding ondermijnende criminaliteiten
woninginbraken en overlast van drugshandel
Gemeente hanteert een streng drugsbeleid in een ketenaanpak
Gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van de aanrijtijden van politie,
ambulance en brandweer; de huidige aanrijtijden bij prioriteitsmeldingen in Aalburg – 46%
overschreed de normtijd – zijn onacceptabel
De mogelijkheid van het inzetten van een Motorambulance “Rapid responder” voor de
uitgestrekte gemeente Altena moet worden onderzocht
Bij vergunningverlening wordt streng getoetst op (crimineel) verleden van de aanvrager
Stimuleren buurtpreventieteams
Vuurwerkvrije zones rond verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken
Consequent handhavingsbeleid: sluiting van drugs(gerelateerde) panden door de
burgemeester.

Brandweer
Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor burgers. Er zijn
regionale samenwerkingsverbanden, maar de gemeente moet volop aandacht aan dit thema blijven
geven.
Concreet:
•

•

De gemeente Altena houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert werving
van nieuwe vrijwilligers. Jeugdbrandweer kan daarvoor een goede kweekvijver zijn. Er is
aandacht voor uitdrukkelijke waardering voor de vrijwilligers.
Voldoende dekking van brandweerkazernes om aanrijtijden te waarborgen.
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3. Zorgzaam Altena!
Zorgdragen voor elkaar is een Bijbelse opdracht. De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de
samenleving. Wij willen omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Daarnaast gaat goede
zorg en het welbevinden van het individu vaak hand in hand. De gezinnen, die het fundament zijn
van de samenleving, maar ook ouderen die hun sociale netwerk dreigen te verliezen, verdienen
onze bijzondere aandacht. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen moeten
intensief worden betrokken bij gemeentelijke beleid in het sociaal domein.
Jeugdzorg
Jongeren moeten gezond en veilig opgroeien tot volwassen burgers. Ze moeten vanuit een gezond
verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. De SGP Altena wil goede
voorzieningen en netwerken om adequaat zorg te leveren. Daardoor is meer preventie, eerdere
ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen kracht van jongeren en hun ouders mogelijk.
Concreet:
•
•
•
•
•

De gemeente Altena zorgt dat onze inwoners zo gemakkelijk mogelijk het juiste loket voor
hun zorgvoorziening vinden
Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet laagdrempelig zijn en in wijkteams deelnemen
zodat het signalen vroeg oppikt
Jeugd- en jongerenwerk moet worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties en
kerken houden de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen
Zorgvragers in de jeugdzorg moeten keuzevrijheid hebben. Daardoor wordt rekening
gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren
De gemeente Altena geeft aandacht aan (het stimuleren van) opvang in pleeggezinnen.

Zorg en welzijn (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers.
De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente
ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid.
Allereerst voorwaardenscheppend, zodat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en
solidair is met mensen om hem heen met een zorgbehoefte.
Concreet:
•
•
•
•
•

De SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp kan kiezen
die bij hem past
Er moeten laagdrempelige en toegankelijke sociale wijkteams zijn, die dicht bij de mensen
werken en direct ondersteuning en hulp kunnen bieden
Voor directe hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden moeten wijkverpleegkundigen
worden ingezet
Vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten worden gestimuleerd en ondersteund, bijvoorbeeld
door het aanstellen van een aanspreekpunt
Laat de gemeente Altena`maatjesprojecten` opstarten voor ouderen, statushouders etc.
De SGP wil kerken, verenigingen en instellingen als een jaarlijkse gesprekspartner zien om
feeling te houden met de maatschappij en initiatieven ondersteunen.

Ouderenzorg
De toegenomen maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en de langer thuiswonende
ouderen leveren nieuwe zorgvragen op. De vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis blijven
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wonen werkt eenzaamheid in de hand en maatregelen zijn noodzakelijk om ook ouderen zoveel als
mogelijk deel te laten nemen aan het sociaal verkeer.
Concreet:
• Ouderensteunpunten moeten worden gestimuleerd
• Straten en stoepen (op en afritten) goed onderhouden en begaanbaar voor mensen die
slecht ter been zijn, al dan niet met hulpmiddelen
• Zorgboerderijen zoals in Babyloniënbroek, Uitwijk en Woudrichem voorzien in een behoefte
om mantelzorg te verlichten en ouderen en mensen met een beperking een mooie
dagbesteding te kunnen geven. Ondersteuning vanuit de gemeente en medewerking bij
ontplooien van nieuwe initiatieven is gewenst
• SGP Altena wil ruimte bieden als er concrete particuliere initiatieven worden ontplooid ten
aanzien van identiteitsgebonden ouderenzorg in bijvoorbeeld Werkendam.
Werk en inkomen
Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk
moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. De
arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden opgevoerd. Wel is iedereen
zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen.
De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden)
worden door de gemeente Altena actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met
werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkplaatsen. Als werken onmogelijk is of
als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een
vangnet, geen hangmat. Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben
het zwaar. Zij kunnen bij de SGP rekenen op een ruimhartig minimabeleid.
Concreet:
•
•
•

•
•

•

•

Social Return on Investment maakt onderdeel uit van het aanbestedingsbeleid
Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een 'tegenprestatie' worden verwacht. Dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk op een werkervaringsplek
Burgers met een arbeidsbeperking moeten in samenwerking met (speciaal) onderwijs en
met het bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken of naar een dagbesteding worden
begeleid
Actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig. Maatschappelijke organisaties die daarin
actief zijn, moeten worden ondersteund
Bij een ruimhartig minimabeleid in de gemeente Altena hoort actieve armoedebestrijding,
en eventueel kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van
bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima behoren tot de mogelijkheden
Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en
eenzaamheid verdienen ondersteuning. Voorbeelden daarvan zijn de Voedselbank, sociale
fondsen, repaircafés, stichting Present, stichting Schuldhulpmaatje, de NPV, Leger des Heils
en Vluchtelingenwerk
Alleenstaanden met jonge kinderen moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Verslavingsbeleid
De SGP vindt gezond leven primair de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar wil wel actief
bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen. Verslaving vormt een
bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de gebruiker en kan bovendien tot
overlast leiden.
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Concreet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzetten op structurele preventie van verslaving
Handhaven van leeftijd voor alcoholverkoop, nu het toezicht door de gemeente dient plaats
te vinden
Strakke afspraken maken met horeca over alcoholmatiging
Geen alcohol in sportkantines
Geen coffeeshops in de gemeente
Kansspelen zoals gokautomaten zoveel mogelijk terugdringen
Mobiele controle “drugshotspots” zoals al in de praktijk wordt gebracht in de huidige
gemeente Aalburg
Handhaven van het verbod op drankketen.

Onderwijs
Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. Het Rijk
is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. Gemeenten
hebben een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente Altena is
betrokken bij het onderwijs in de kernen en heeft daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid,
passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van
onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht.

Onderwijshuisvesting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding
van scholen.
Concreet:
•
•
•
•
•
•

In het integraal huisvestingsplan (IHP) beschrijven schoolbesturen en de gemeente Altena de
huisvestingvoorzieningen die nodig zijn waarbij duurzaamheid prioriteit heeft
Nieuw te bouwen en te renoveren schoolgebouwen worden energieneutraal
Het beleid voor leerlingenvervoer en passend onderwijs wordt afgestemd met het
onderwijsveld
Het huisvestingsbeleid houdt rekening met leerlingenkrimp
Er is ruimte voor aanpassingen in huisvesting vanwege passend onderwijs
Scholen en besturen bepalen zelf of ze samenwerken of zelfs samengaan.

Achterstanden tegengaan en onderwijszorg
Gemeenten bieden speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te
helpen. Ze krijgen daar ook geld van het Rijk voor. De SGP wil laaggeletterdheid en
taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is
hierbij een belangrijk middel. Verder: sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het
onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen
redden op school. Onderwijszorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op
school.
Concreet:
• Bij afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet van
scholen centraal. De gemeente schrijft geen leeropbrengsten of didactische middelen, zoals
een Citotoets, voor aan scholen.
• Burgers mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur worden
gestuurd. De overheid is een betrouwbare partner en vangnet.De gemeente Altena zorgt dat
er altijd voldoende passend onderwijs in de openbare scholen beschikbaar is
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•

Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt
voor alle zorg.

Thuiszitters, thuisonderwijs en leerlingvervoer
Ieder kind is leerplichtig. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De
problemen met thuisblijvende kinderen zijn vaak complex. De school is soms tijdelijk of definitief
niet de juiste ontwikkelomgeving. Het is dan belangrijk dat er in andere instellingen doelgericht
gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Concreet:
•
•
•
•
•

Onderwijs en jeugdhulp moeten intensief samenwerken om thuiszitten te voorkomen met
oog voor complexe problemen
De gemeente Altena zorgt ervoor dat er geen wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders die
complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen
Er is goede begeleiding nodig voor leerlingen die vanuit een instelling terugkeren naar het
onderwijs
De gemeente Altena houdt zich bij de toetsing van het recht op vrijstelling (voor
thuisonderwijs) aan de sobere kaders die de wet stelt
Gemeenten betalen onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen
die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of voor leerlingen
die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de buurt is.
De SGP vindt het zogeheten ‘signatuurvervoer’ belangrijk. De gemeente Altena stelt zich
royaal op en werkt voortvarend mee bij de vergoeding van leerlingenvervoer aan
(pleeg)ouders.
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Sport
De SGP ziet de positieve kanten van sport. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan
de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen voor de volksgezondheid en voor
sociale verbanden. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een
rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport (allerlei vormen van recreatiesport). We
willen deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. De
SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom
wordt zondagssport afgewezen.
Concreet:
•
•
•
•

Stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen
Faciliteren van breedtesport
Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door voldoende,
goede en duurzame sportvoorzieningen
Geen sportevenementen op de zondag.

4. Ruimte voor ondernemend Altena!
Economie is belangrijk. Voor de SGP is de economie echter geen doel maar een middel. De
economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van
rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder
onze drang naar welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen
behaald. De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk.
Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de
dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan.
Concreet:
•
•
•
•
•

Bedrijven aantrekken met werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking
Ruimtelijke keuzes maken met oog voor een goede balans tussen economie, milieu en
werkgelegenheid
Zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven door bedrijvencontactfunctionaris
Stimulansen bieden aan bedrijven in de kernen om te verhuizen naar een bedrijventerrein,
om parkeerdruk of andere overlast tegen te gaan
Aanbieders actief stimuleren tot aanbrengen van goede digitale infrastructuur.

Zorg voor ondernemers
Zelfstandige ondernemers in het midden – en klein bedrijf zijn de ruggengraat van onze economie.
Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met
hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei
mogelijk te maken.
Agrariërs in Altena verdienen gemeentelijke steun. Zij zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening
en spelen een goede rol in natuurbeheer en het behoud van ons landschap. Er moet ruimte zijn om
hun bedrijf economisch gezond te houden. Regelgeving moet een steun in de rug zijn in plaats van
stok tussen de spaken.
Concreet:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle
procedures en processen kunnen doorlopen;
Regels moeten eenduidig , beschermend en terughoudend zijn;
Lokale lasten moeten worden beperkt;
Er moet een soepel beleid zijn voor boeren en tuinders om deze voedselvoorzieners te
behouden, dus niet focussen op wat niet kan maar op datgene wat wel kan
Waar mogelijk maakt het gemeentebestuur zich bij de provincie Noord-Brabant sterk voor
een langere periode voor veehouders om hun stallen aan de nieuwste eisen aan te passen
Soepel omgaan met herbestemmen van vrijkomende agrarische bedrijven
In samenwerking met de provincie NB dient het gemeentebestuur het vinden van nieuwe
functies voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen actief te stimuleren. Drugslabs
mogen geen voet aan de grond krijgen!

Visie op arbeidsmarkt
Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze
inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun
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maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Overigens is ook onbetaald werk maatschappelijk
even waardevol. Concreet:
•
•
•
•
•
•

Een grotere waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg
Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus
Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures
Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt
Gemeente Altena organiseert leerwerkplekken samen met bedrijven, waar burgers
werkervaring kunnen opdoen; hiermee wordt ook de jeugdwerkloosheid tegengegaan
Er moet een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt worden
gestimuleerd en ondersteund. Dit kan onder meer door ondernemers en
onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten
maken.

Arbeidsmigranten
• Arbeidsmigranten zijn een werkelijkheid en voor de lokale economie inmiddels onmisbaar.
De huisvesting van deze migranten verdient bijzondere aandacht.
Haven van Werkendam
De binnenhaven van Werkendam is één van de grootste in Nederland en biedt zeer veel
werkgelegenheid. Inmiddels loopt deze evenwel tegen zijn grenzen aan.
Concreet:
• De kadecapaciteit moet op korte termijn worden uitgebreid. Niet alleen om meer
ligplaatsen voor de beroepsvaart te creëren, maar ook om meer ruimte te geven aan
scheepvaartgerelateerde bedrijvigheid.
• De Gemeente Altena onderhoudt intensief contact met de belangenorganisaties van haven
en scheepvaart, zoals WMI.
• Initiatieven voor scheepvaartgerelateerde opleidingen moeten worden gefaciliteerd.
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5. Doordacht bouwen in Altena!
Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad. Daarbij is een evenwichtig
woningaanbod belangrijk: daardoor wordt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners. Er moet oog
zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen van de
koopwoningen.
Ruimtelijke ordening
Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Naast uitbreiding
moeten ook de inbreidingsmogelijkheden worden bekeken. Verduurzaming van de ruimtelijke
ordeningis een leidend principe. Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van de
woonomgeving. Bij grootschalige ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, vindt de SGP regionale
samenwerking een voorwaarde. Wij willen als rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open
ruimte.
Altena heeft een rijke geschiedenis. Dat is te zien aan historische gebouwen, aan archeologische
vondsten en cultuurlandschappen. De SGP wil hieraan waarde hechten..
Wonen, leren en werken moeten integraal worden benaderd. Door werk in onze regio, het
gemiddelde opleidingsniveau van inwoners en de aanwezige onderwijsvoorzieningen te combineren,
kunnen specifieke huisvestingsopgaves ontstaan. Ook kan zo krimp in onze kernen bestreden
worden.

Concreet:
•
•
•

Welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft, zonder dat
het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast
Bij nieuwe wijken wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van openbaar vervoer
De uitbreiding van bedrijventerreinen is gekoppeld aan revitalisering van bestaande
terreinen.

Volkshuisvesting
Er moet evenwicht te zijn om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Afstemming met de
omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de
gemeentegrenzen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans
zijn. Nieuwe woonvormen verdienen de aandacht. De bestaande koop- en huurwoningen moeten
worden verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk energieneutraal worden gebouwd.
Concreet:
•
•
•
•
•
•

Er worden met woningcoöperaties concrete afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van
voldoende betaalbare huurwoningen
Er komt een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken
Er is extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en
statushouders
Er is aandacht voor woningbouw ook in de kleine kernen (zoals Oudendijk Waardhuizen,
Giessen/Rijswijk)
De gemeente biedt statushouders geen voorrangsstatus, maar zorgt zo veel mogelijk voor
passende woonruimte (al dan niet een zelfstandige woning)
Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, zijn actieve controle en ondersteuning vereist
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•

De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund, er is een redelijke
toets op de zorgbehoefte van betrokkenen.

Verkeer
Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP vindt dat de
belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen moeten worden
geleid. Het openbaar vervoer (ov) moet op peil blijven of verbeteren. Het fietsverkeer kan worden
geoptimaliseerd. De SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer.
Concreet:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Actuele verkeersknelpunten zoals verbreding van de A27 en de ontsluiting van Altena van en
naar de Heusdensebrug moeten met spoed worden aangepakt om de bereikbaarheid te
vergroten. Met name ook de ontsluiting van Nieuwendijk via de A27. Ook knelpunten in het
onderliggend wegennet moeten worden aangepakt
Er moeten snelle en goede ov-verbindingen vanuit de kernen worden gerealiseerd. Woonwijken
en bedrijventerreinen moeten optimaal toegankelijk zijn via het ov
Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen moeten vanaf de eerste oplevering goed zijn
verbonden via het ov
Er moet speciale aandacht zijn voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en
andere belangrijke centra
Verkeersveiligheid moet worden gegarandeerd door wegen duurzaam en veilig in te richten. 30
km-zones moeten echt voldoen aan de eisen voor deze zones
Er moet samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven aan goed
verkeersgedrag worden gewerkt. Mogelijke voorbeelden zijn:
o Theorie- en praktijkexamens op scholen
o Scootmobielcursussen
o Rijvaardigheidsdagen voor jonge automobilisten
Vervoer buiten de spits moet in samenwerking met bedrijven en organisaties worden
gestimuleerd
De Grote Kerkstraat in Wijk moet herbestraat worden
De verkeersveiligheid op de Middenweg in Andel (aansluitend op de Veensesteeg in Veen) moet
grondig worden verbeterd (bijvoorbeeld door middel van straatverlichting en een vrijliggend
fietspad)
In Oudendijk moet het Iris’ Vlinderpad worden verhard om de veiligheid van de schoolgaande
jeugd te verbeteren
In Werkendam vraagt de veiligheid voor overstekende fietsers op de Van Randwijklaan nog altijd
de aandacht. Ook moet het Hoefje beter worden verlicht voor de verkeersveiligheid
De Provincialeweg bij Dussen dient beter te worden verlicht.
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6. Rentmeesterschap voor een
duurzaam Altena!
Rentmeesterschap is een van de centrale gedachten van de SGP. We moeten goed omgaan met de
schepping en de volksgezondheid.
Volksgezondheid
De volksgezondheid moet een punt van aanhoudende zorg van de overheid zijn. Het is voor ons bruto
nationaal geluk belangrijk dat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeente Altena kan
veel voor onze inwoners betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren.
Concreet:
•
•
•

Een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor bewegen en voor het
simuleren van een gezonde levensstijl
Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding en gevaren van verslaving
Betaalbare en kwalitatief goede zwemlessen (in AquaAltena en andere zwembaden) om de
zwemvaardigheid te bevorderen.

Milieu en leefomgeving
We moeten zorgvuldig omgaan met de natuur. We hebben de taak om Gods goede schepping te
bouwen en te bewaren. Een schoon milieu is daarom noodzakelijk. We kunnen immers lokaal het
grootste verschil maken.
Concreet:
•
•
•
•
•
•

Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer lokale waterberging
Er moeten draaiboeken zijn voor lange perioden van hitte en droogte. Er moet meer groen
in gebouwde omgevingen worden bevorderd tegen hittestress
De luchtkwaliteit moet worden verbeterd door het openbaar vervoer te stimuleren
Waar mogelijk en zinvol moeten (snel)laadpalen in de openbare ruimte komen voor
elektrische auto’s
Agrarische bedrijven worden gestimuleerd om stallen en kassen te verduurzamen
Initiatieven zoals het `repaircafé` in Almkerk moeten worden ondersteund en uitgebreid om
de steeds verdergaande wegwerpmaatschappij een halt toe te roepen (circulaire
economie).

Beheer van openbare ruimte
Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het beheer
van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en
speelvoorzieningen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij werkzaamheden en
groot onderhoud aan wegen en riolering moet de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen.
Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient
groen extra aandacht.
Concreet:
•
•

Water moet zuiver blijven. Overlast moet op een goede manier worden voorkomen
Openbare verlichting moet LED worden
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•
•
•

•

•
•

De bestrijding van de hondenoverlast heeft prioriteit. Hondentoiletten moeten schoon
gehouden worden;
Speelterreinen en speeltoestellen moeten op een goede manier over de gemeente worden
verdeeld: kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen
Zwerfafval op plaatsen waar vooral s´zomers veel mensen samenkomen, zoals de strandjes
in Woudrichem en Andel en de Cloppenwaard in Werkendam vormen een fors probleem. Er
dienen maatregelen genomen te worden om dit tegen te gaan
Het gebruik van de z.g. beweegtuin in Sleeuwijk dient te worden geëvalueerd. Als dit
experiment een succes blijkt te zijn moet de behoefte in andere kernen worden gepeildHet
beheer en onderhoud van groenvoorziening en wegen verdient extra aandacht en moet naar
een hoger kwaliteitsniveau. Waar mogelijk en zinvol wordt mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt daarin werk aangeboden
Met name in Meeuwen moet er meer werk gemaakt worden van het groenonderhoud.
Hetzelfde geldt Hank, met name de rotondes
In Eethen moet meer aandacht zijn voor de bermen, met name tijdens en na het
oogstseizoen.

Milieu en afval
Burgers en bedrijven produceren enorm veel afval. Daar moeten ze zich bewust van zijn. De SGP
vindt dat de vervuiler betaalt. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en regels.
Concreet:
•

•
•
•
•

Bij afvalinzameling moet het milieurendement worden verbeterd. Daarom moeten
afvalstromen tegen aanvaardbare kosten voor de burger optimaal worden gescheiden. Het
serviceniveau moet minimaal gelijk blijven
Wisselen van kleine groene container naar een grote en van een grijze grote- naar een
kleine container moet gratis, dit om afvalscheiding te bevorderen
Afvalscheiding moet voorts zo veel mogelijk worden gestimuleerd door optimalisering van
Diftar
Het milieurendement op afvalinzameling moet worden verhoogd
Een toegankelijke milieustraat zonder lange wachtrijen door verruiming openingstijden.

Duurzame energievoorziening
De vraag naar energie stijgt. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom wil de SGP een
actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen. Ook willen we rendabele, duurzame
energiebronnen inzetten. We zijn immers rentmeester.
Concreet:
•
•
•
•
•
•
•

Integrale aanpak van duurzaamheid door middel van landelijk, regionaal en lokaal
klimaatbeleid
Gemeente Altena geeft blijvend het goede voorbeeld met duurzame gemeentelijke
gebouwen en scholen en door andere initiatieven
Burgers moeten worden betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor
energiebesparing in bestaande woningbouw
Het bedrijfsleven moet door handhaving van de Wet Milieubeheer worden gestimuleerd om
duurzamer te worden
Investering in duurzame energiebronnen is nodigmet in achtneming van de ruimtelijke
omgeving
Er moet draagvlak vanuit de samenleving komen voor verduurzamende maatregelen;
Er moet ruimte worden gemaakt voor alternatieve energievoorziening
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•
•
•
•

In Dussen moet bijvoorbeeld de mogelijkheid van extra zonnepanelen op De Dussenaar
worden benut ten behoeve van energie voor verenigingen en maatschappelijke organisaties
Met name in Hank moet het bedrijfsleven worden ondersteund bij het verder plaatsen van
zonnepanelen
Energiecoöperaties van inwoners moeten worden ondersteund. Gemeenten kunnen
eventueel in deze coöperaties investeren
De wenselijkheid van windenergie moet worden onderzocht.

Financiën
De gemeente geeft gemeenschapsgeld uit. Daarom moeten de uitgaven doelmatig, zuinig en
verantwoord zijn. Er dienen voldoende reserves te zijn, om in magere jaren financiële tegenvallers
op te kunnen vangen.
Concreet:
•
•
•

•
•

Tegenover structurele uitgaven moeten structurele inkomsten staan
De begroting moet structureel sluitend zijn
Verhoging van gemeentelijke belastingen is (met uitzondering van inflatiecorrectie) pas aan
de orde indien bezuinigingen en aanpassing van het investeringsbeleid niet voldoende
financiële ruimte bieden
Incidentele meevallers worden in beginsel toegevoegd aan de reserve
Structurele meevallers worden mede gebruikt om de belastingdruk te verlichten.
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7. Kernen van Altena
Interactie met de burger
Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. Degenen die tegen de voorgenomen
fusie van Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben gestemd zijn terecht bevreesd dat die kloof
alleen maar groter dreigt te worden en de kernen daardoor hun eigen identiteit zullen verliezen.
Zoals al eerder in dit programma vermeld wil de SGP Altena zich voluit inzetten om die kloof niet
groter te laten worden maar zo veel mogelijk te overbruggen. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig
luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving.
Concreet:
•
•
•
•

•

•

Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens
en argumenten en is zichtbaar in de samenleving
Burgers moeten altijd gemakkelijk in contact kunnen komen met het gemeentebestuur;
Maatschappelijke en particuliere initiatieven die met overheidstaken te maken hebben
worden gestimuleerd en ondersteund
Burgerparticipatie wordt actief gestimuleerd; burgers worden actief betrokken bij het
voorbereiden en uitvoeren van plannen met dien verstande dat de gemeenteraad
eindverantwoordelijk is en de beslissingsbevoegdheid daar blijft
Bijvoorbeeld rondom het vraagstuk van eventuele windmolens in Uppel moet
burgerparticipatie worden gestimuleerd als mogelijkheid om inbreng te leveren aan het
gemeentebestuur dat beslist
Het gemeentebestuur werkt samen met burgerinitiatieven en/of dorpsraden maar verliest
tegelijkertijd ook andere (belangen)groepen niet uit het oog.

Kernen van Altena
De gemeente Altena zal straks bestaan uit 21 grote en kleinere dorpsgemeenschappen, waarvan één
zelfs met stadsrechten…. De SGP hecht er aan dat elk van die 21 gemeenschappen haar voorzieningen
en leefbaarheid kan behouden. Iedere gemeenschap heeft zijn eigen karakter. Daarmee onderscheidt
zij zich van de omgeving. Inwoners herkennen zich in tradities en eigenschappen en zijn trots. Dat
moet zo blijven.
Concreet:
•
•
•
•
•

•

•

Lokale initiatieven (zoals de historische vereniging Werkendam) om herinneringen levend te
houden moeten ondersteund worden.
Het zoveel als mogelijk in stand houden van lokale voorzieningen zoals Multifunctionele
accomodaties, medische centra, dorpshuizen, kinderboerderijen maar ook winkels
Het zoveel als mogelijk in stand houden van de kleine scholen in de kleine kernen, zoals in
Babylonienbroek en Waardhuizen
Waar mogelijk ook woningbouw in kleine kernen, zoals onlangs in Waardhuizen van de grond
is gekomen, om jonge woningzoekenden ook een plaats te bieden
In Giessen/Rijswijk moet de mogelijkheid worden geboden voor extra woningen en winkels,
om de leefbaarheid van deze kernen te vergroten en (conform de wens van de dorpsraad)
één gezamenlijke kern Giessen/Rijswijk te realiseren
De plannen van de gemeente Waalwijk voor het creëren van een insteekhaven en
containeroverslag aan de Bergsche Maas vragen om een actieve inzet van het college van
Altena om de gevolgen voor de kernen aan de Bergsche Maas, met name voor Drongelen,
zoveel als mogelijk te beperken
Particuliere initiatieven zoals Park Veldzicht in Genderen moeten worden gestimuleerd en
ondersteund.
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Integriteit
Vaak wordt er gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders integer handelen of niet. Die
discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een krachtig signaal
nodig.
Concreet:
•
•
•

Bestuurders zijn eerlijk en oprecht en willen zich altijd verantwoorden
Besturen spreken regelmatig op een vaste manier over integriteit van hun leden
Er wordt een integriteitsprotocol opgesteld voor college en raadsleden; de
ambtseed/belofte geldt ook voor burgerraadsleden.
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Conclusie
Het is de Heere God die de overheidspersonen hun taak geeft. Als SGP’ers hopen we daarom steeds
in afhankelijkheid van Hem het beste te zoeken voor heel Altena. Het beste voor elke
gemeenschap, zonder ‘vriendjespolitiek’ maar met een luisterend oor voor elke inwoner. Eenieder
mag ons daarbij aanspreken op betrouwbaarheid.
1. We willen ons met al onze mogelijkheden inzetten voor eerbied voor Gods geboden in het
gemeentebestuur, ook aangaande de zondagsrust.
2. Een doelgericht en streng veiligheidsbeleid is nodig, waarbij het drugsbeleid veel preventieve
aandacht verdient.
3. We staan voor het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid, maar ook voor een barmhartig
vangnet voor allen die dat nodig hebben. Daarbij denken we ook aan een ruimhartig
onderwijsbeleid.
4. We hopen ons in te zetten voor ruimte en faciliteiten voor de ondernemers, in al hun variatie
binnen Altena: scheepvaartgerelateerd, agrarisch, de handel- en productiebedrijven, in
(dag)toerisme enzovoorts. Werkgelegenheid en duurzaamheid zijn daarbij sleutelbegrippen.
5. We maken ons sterk voor voldoende betaalbare woningen, met name voor starters en ouderen,
en voor uitbreidingsmogelijkheden voor de kleine kernen. Het openbaar groen- en
wegenonderhoud verdient aandacht, maar ook verkeersveiligheid.
6. Duurzaamheid is nodig: op allerlei terreinen (zoals energieopwekking en afvalinzameling) is er
nog veel te winnen. Maar ook een verstandig gebruik van de financiën is essentieel.
7. De stem van onze inwoners, de eigenheid van de kernen en de leefbaarheid van de kernen zijn
erg belangrijk. Waar mogelijk moeten voorzieningen (zoals scholen) behouden blijven en lokale
initiatieven met een sociale functie ondersteund Graag zetten we onze schouders daaronder!
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