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Veel mensen hebben het gevoel dat iets hun ontglipt, dat er iets in de samenleving verdwijnt 

dat nu juist niet verdwijnen mag. Dit geeft aanleiding tot een zoektocht naar dat wat verloren 

is gegaan, naar het ‘echte’ Nederland, de ‘normale’ Nederlander. We moeten echter eerlijk zijn 

en tot de conclusie komen dat deze ideaalbeelden nooit bestaan hebben. Bovendien kunnen 

we niet terug naar het verleden. Toch betekent dit niet dat het gevoel dat leeft onterecht is. Er 

is iets aan het verdwijnen: dat is het gevoel onderdeel uit te maken van een groter geheel, een 

gevoel van verbondenheid met elkaar. De samenleving lijkt steeds meer op een verzameling 

individuen die niets meer met elkaar te maken hebben. We missen warmte en geborgenheid. 

Vroeger was niet alles beter, maar de gemeenschap was veel sterker aanwezig. De 

gemeenschap is niet iets waar we zelf voor kiezen, maar een ‘gegeven’, als iets dat aan ons 

gegeven is en waarin we ons geborgen weten, wie we ook zijn en wat we ook doen. 

 

Het CDA gelooft dat Alblasserdam zo’n gemeenschap is, een plek waar mensen zich veilig en 

geborgen weten: we zijn gezien en we zien naar elkaar om. Alblasserdam is een plek waar we 

niet langs elkaar heen leven, waar we niet leven ten koste van elkaar, maar waar we elkaar 

een plek gunnen waar we thuis kunnen zijn. Alblasserdam kenmerkt zich niet door een angst 

voor het vreemde en onbekende, door een angstvallig vasthouden aan wat we hebben, aan 

het ‘echte Alblasserdam’. Juist omdat de gemeenschap een veilige haven is, is er ruimte voor 

openheid, voor het omarmen van de onbekende en het onverwachte. Alblasserdam kent een 

lange traditie van openheid: vroeger de gastarbeiders, nu vluchtelingen. Wij geven hen een 

plek, omdat we weten dat Alblasserdam een plek is waar zij thuis kunnen zijn, omdat we 

geloven dat de gemeenschap de onderlinge verschillen overbrugt. 

 

Deze overtuiging is niet los te zien van onze identiteit als christelijke partij. Christus leerde ons 

dat we geborgen zijn in onze schepper, dat niets of niemand ons daarvan kan scheiden, dat 

in die gemeenschappelijke basis de enige oorsprong ligt van een samenleving van vrede en 

gerechtigheid. Vanuit die kracht, de kracht van samen, ontvangen wij de moed open te staan 

voor de ander, omdat de ander deel uitmaakt van die gemeenschap en ons iets te vertellen 

heeft.  

 

Wij kiezen voor drie speerpunten die wij extra willen belichten; niet willekeurig, maar omdat 

ieder van die drie punten bijdraagt aan Alblasserdam als een plek om samen te leven, 

verbonden te zijn met elkaar. De thema’s groen, actief en zorgzaam. Door hier extra aandacht 

aan te geven wil het CDA bouwen aan de Alblasserdam gemeenschap.  

 

In dit verkiezingsprogramma werken we deze speerpunten verder uit en voorzien we dit van 

een stevig fundament in de laatste twee hoofdstukken.  

 
Namens de programmacommissie, 
 
André Ruikes    Arco Strop  Arjan Kraijo 
Voorzitter CDA Alblasserdam Lijsttrekker  Kandidaat wethouder 

  

Inleiding 
 

De kracht van samen 



Geloven in de kracht van samen / Verkiezingsprogramma 

6 

 
 
 
 

Een gemeenschap kent niet alleen een heden, maar ook een verleden en een toekomst: onze 

gezamenlijke geschiedenis verbindt ons met elkaar en biedt een ankerpunt waarin nieuwe 

leden van de samenleving zich kunnen wortelen. Van hieruit beseffen we dat we deze 

geschiedenis door moeten geven, en dat wij een Alblasserdam door moeten geven waarin de 

verbinding blijft. Daarbij kunnen we onze ogen niet sluiten voor de gevolgen van menselijk 

handelen op de leefomgeving van nu en later. In een leefbare omgeving voelen mensen zich 

thuis en ontmoeten ze elkaar. Hierbij denken we aan luchtkwaliteit, maar ook aan de kwaliteit 

van het groen in het dorp. Om de gemeenschap te behouden, is aandacht voor haar 

leefomgeving van groot belang.  

 

 

 
 

• Nieuwbouw in Alblasserdam kan duurzamer door geen gasaansluitingen meer aan te 

leggen. Energie kan worden opgewekt via zonnepanelen en warmtepompen. 

o De nieuw te ontwikkelen wijk op het terrein van Mercon Kloos kan zich 

ontwikkelen als duurzaamste wijk van het dorp: gasloos, watercirculatie 

gekoppeld aan de rivier de Noord. 

 

• Met de opbrengst van de te verkopen aandelen van Eneco willen we groene projecten 

financieren die leiden tot structurele vermindering van energielasten. 

 

• De lucht in Alblasserdam is nog steeds van matige kwaliteit. De vervuiling die op lokaal 

niveau beïnvloedbaar is kan verbeterd worden door:  

o Het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s  

o Verkeersstromen beter te verdelen  

o Het stimuleren van fietsgebruik, met name binnen de bebouwde kom 

o Parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor deelauto’s 

o Het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, bijvoorbeeld door een centraal 

overstappunt op de Grote Beer.  

 

• De ingevoerde afvalscheiding moet blijven. Wij zijn tegen het betalen per 

gedeponeerde zak (het zogenaamde ‘diftar’).  

 

 
 

• De kwaliteit van de buitenruimte in het dorp kan omhoog door: 

o Bij inrichting van het groen in de wijk de biodiversiteit te verhogen 

o Het opzetten van een programma om zwerfvuil tegen te gaan 

o Het faciliteren en bevorderen van zelfwerkzaamheid in groen(onderhoud)  

o Herplantplicht na de kap van bomen streng te handhaven 

o De verstening van particuliere tuinen tegen te gaan via educatie. 

 

Duurzame leefomgeving 

Kwaliteit buitenruimte 

1. Samen voor een groen Alblasserdam  
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• De kinderboerderij moet geschikter worden voor recreatie. Bij het onderhoud moet hier 

rekening mee worden gehouden. 

 

• Op openbare plekken, bijvoorbeeld het Lammetjeswiel of het Raadhuisplein, komen 

drinkwaterpunten voor algemeen gebruik. 

 

 
 

• We willen de Groene long, als natuurgebied waar gerecreëerd kan worden, behouden 

en verbeteren door: 

o Geen fietspad aan te leggen door de Groene Long 

o De toegankelijkheid van recreatiegebied Lammetjeswiel voor mensen met 

lichamelijke beperking te verbeteren 

o De voormalige wasserette te verwijderen en bij provincie aan te dringen op het 

saneren van de vervuilde bodem. Daarna kan de locatie opnieuw ingericht 

worden, aansluitend bij de omgeving (het Lammetjeswiel).  

 

• Polder Blokweer en landbouwgronden moeten we beschermen en het natuurlijke 

karakter versterken. Dit kan bijvoorbeeld door de ‘vlindertuin’ in polder Blokweer uit te 

breiden met grond van de  gemeente. 

 

• Het buitendijkse griend langs de Noord beschermen (tegen golfslag) en duurzaam 

beheren. 

 

• Waterkwaliteit Alblas kan verbeterd worden door het uitvoeren van het 

baggerprogramma en een studie naar de  haalbaarheid van een verbinding met de 

Noord.  

Beschermen natuur 
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In een gezonde samenleving kunnen mensen zich met plezier bewegen: dit betekent dat er 

ruimte is voor onze activiteiten, maar dat we ook ruimte maken voor elkaar. We willen sport 

stimuleren, het opent ons voor onszelf en de wereld. In het verenigingsleven komt dit heel 

concreet tot uitdrukking.  

In Alblasserdam is het prettig recreëren: een dorp met een unieke ligging en een unieke 

historie. Recreatie stimuleert bovendien creativiteit: kunst en cultuur openen ons voor het 

onbekende en onverwachte, en brengen ons in contact met de ander. Dit kan op muzikaal 

gebied zijn, maar ook het onder de aandacht brengen van het culturele erfgoed dat we delen. 

 

 

 
 

• We willen sportactiviteiten in de openbare ruimte bevorderen, bijvoorbeeld door het 

plaatsen van fitnesstoestellen zoals die bij het Lammetjeswiel. 

 

• Combinatiefunctionarissen/buurtsportcoach sport en cultuur moeten behouden blijven, 

vooral omdat zij een link vormen met de verschillende verenigingen. 

 

• We streven naar verzelfstandiging van Sportpark Souburg zoals dit ook is gedaan bij 

sporthal Blokweer (de BSSA), sporthal Molenzicht en de kinderboerderij. Steeds staat 

hierbij ondersteuning vanuit de gemeente voorop.  

 

• We denken graag met (sport)verenigingen mee over nieuwe ontwikkelingen, 

bijvoorbeeld over het creëren van (nieuwe) faciliteiten zoals een kunstgrasveld. 

 

• Het schoolzwemmen moet behouden blijven.  

 

 
 

• Leerlingen moeten op school onderwijs krijgen over het Alblasserdamse erfgoed. 

Bijvoorbeeld door het opzetten van lesprogramma over de historie van Alblasserdam 

in samenwerking met de Historische Vereniging.  

 

• We willen muziekonderwijs stimuleren door het creëren van een ‘muzieklokaal’ waar 

muziekles kan worden gegeven door een muziekvereniging. 

 

• Het cultureel erfgoed kan onder de aandacht worden gebracht door het aanbrengen 

van informatieborden in het dorp over culturele hoogtepunten. Zo kan de kunstroute 

worden uitgebreid met Alblasserdamse cultuur. Ook op straatnaamborden kan 

informatie worden gegeven over de naam van de straat. 

 

• We maken ons sterk voor muzikale en sportieve evenementen in Alblasserdam. 

 

2. Samen voor een actief Alblasserdam 

Actief 

Cultuur 
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• We streven ernaar meer monumenten aan te laten wijzen als gemeentelijk 

monument. 

 

• We willen het Cultureel Netwerk behouden. 

 

• Bij de realisatie van de visie op het centrum en de haven vragen we aandacht voor 

het creëren van ruimte waar evenementen plaats kunnen vinden.  

 

• We streven naar een levendig centrum waar alle generaties zich thuis voelen.  
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Vanuit het gevoel van verbondenheid met elkaar zien wij het als onze opdracht voor elkaar te 

zorgen. Dit gebeurt al op vele plekken: in kerken, verenigingen, maar ook heel onzichtbaar 

door de vele mantelzorgers die ons dorp rijk is. Alblasserdam is een zorgzaam dorp, waar 

omgezien wordt naar elkaar. Het CDA wil dit zorgzame karakter van Alblasserdam behouden 

en versterken, bijvoorbeeld door mantelzorg te ondersteunen en de samenwerking te zoeken 

met kerken en andere maatschappelijke organisaties. Vrijwilligers zijn het (vaak weinig 

zichtbare) cement van onze samenleving. 

 

 

 
 

• De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) heeft in de afgelopen jaren laten zien het 

centrale loket te zijn voor vragen met betrekking tot mantelzorg, vrijwilligerswerk, 

sociale raadslieden en participatie. Om dit voor de toekomst te behouden en te 

versterken is financiële zekerheid nodig. 

 

• Dok 12, als centraal loket voor zorgvragers en zorgaanbieders, moet in de komende 

periode gerealiseerd worden. Deze centrale ontmoetingsplek kan ook de bekendheid 

met de diensten van de SWA vergroten. 

 

• We stimuleren verdergaande samenwerking en afstemming tussen maatschappelijke 

partners en geloofsgemeenschappen in Alblasserdam, zoals nu al gebeurt bij het 

diaconaal platform. 

 

• We willen de nieuwe brede Adviesraad voor het Sociaal Domein optimaal  benutten bij 

het vaststellen van kaders voor sociaal beleid. Deze adviesraad kan door middel van 

klankbordgesprekken goed op de hoogte zijn van wat er nodig is in Alblasserdam. 

 

 
 

• We zien dat zorg op dit moment vooral curatief van aard is. Komende periode willen 

wij preventie een belangrijker onderdeel van het beleid maken; educatie, opvoeding, 

begeleiding en een gezonde school zijn hier voorbeelden van. 

 

• We blijven ons inzetten voor jeugdhulp en pleegzorg in de nabijheid.  Afstemming 

tussen professionals en vrijwilligers kan beter. We zijn blij met de zichtbare plek van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 

• We zetten ons in voor zelfstandig wonende ouderen, waarbij de koppeling met 

professionele zorg vanzelfsprekend is. Ook willen we de mobiliteit van ouderen 

vergroten door een systeem van e-wheels mogelijk te maken. 

 

 

Samenwerking 

Voor alle generaties 

3. Samen voor een zorgzaam Alblasserdam 
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• Bij de aanbesteding van de WMO zorg zijn persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en 

identiteit belangrijke criteria. 

 

• Om goed te kunnen zorgen voor mantelzorgers in Alblasserdam  moet er maatwerk 

geleverd kunnen worden. Hiervoor is vertrouwen nodig (bijvoorbeeld op het gebied van 

financiën) in plaats van meer regelgeving. 

 

• We blijven aandacht vragen voor vrijwilligers, zodat hun werk gewaardeerd en 

ondersteund is en blijft. 

 

• We willen voorzieningen in de buurt behouden, zoals bibliotheek, sportvoorzieningen 

en winkels. Wat ons betreft blijft er een buurtwinkel in de wijk Blokweer, op de plek 

waar nu Dirk van de Broek gevestigd is.  

 

• We stimuleren en faciliteren diverse buurtinitiatieven zoals een buurthuis, de buurtapp 

en buurtpreventie.  

Maatwerk 
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Een groen, actief en zorgzaam Alblasserdam is alleen mogelijk als het gebouwd is op een 

solide fundament: een zelfstandig Alblasserdam dat financieel gezond is; waar we ons veilig 

voelen, waar bedrijvigheid en ondernemerschap worden gestimuleerd en er ook in de vrije tijd 

genoeg te doen is.  

 

 

 
 

• In Alblasserdam is een divers woningaanbod. Deze diversiteit willen we behouden. 

Specifieke aandacht moet er zijn voor de groep starters op de woningmarkt. Het moet 

makkelijker worden om als starter aan een woning te komen. Hiervoor is doorstroming 

nodig en de beschikbaarheid van hoogwaardigere woningen om doorstroming te 

bevorderen. 

 

• We streven naar meer huurwoningen voor mensen met lage tot gemiddelde inkomens, 

bijvoorbeeld op het voormalige Wipmolenterrein.  

 

 
 

• Er moet in de komende periode een goede accommodatie voor IKC de Twijn 

gerealiseerd worden. 

 

• We willen de Techniekroute (maritiem) aanmerken als een belangrijk onderdeel van 

het onderwijs met het oog op goede lokale en regionale werkgelegenheid in de 

toekomst. 

 

 
 

• We zijn voorstander van een actieve promotie van Alblasserdam als aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor (watergebonden) bedrijven, onder andere via het zogenaamde 

‘Economic Development Board’ van de Drechtsteden. 

 

• Ondernemers moeten kunnen ondernemen op een veilig industrieterrein. Veiligheid 

van ondernemers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

• We willen de winkelsluiting op zondag behouden. 

 

• We hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We  willen 

de  maatschappelijke stage en het creëren van banen voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt onder de aandacht van lokale ondernemersverenigingen brengen. 

 

• Bij aanbestedingen namens de overheid is werkgelegenheid voor lokale 

ondernemingen een belangrijk criterium.  

 

Wonen 

Onderwijs 

Ondernemen 

4. Samen voor een stevig fundament 
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• We willen de toeristenstroom zo sturen dat Alblasserdamse ondernemers er zo veel 

mogelijk van kunnen profiteren. 

 

• We zijn tegen de invoering van betaald parkeren in Alblasserdam. 

 

 
 

• De kruispunten in Alblasserdam kunnen en moeten veiliger, bijvoorbeeld de 

kruispunten Dam/Plantageweg en Plantageweg/Van Eesterensingel.  

 

• Om de doorstroming van verkeer te bevorderen willen we Oud-Alblas ontsluiten via de 

Wensveenrotonde. 

 

• We streven naar een veilige doorstroming van het verkeer op de dijk door in te zetten 

op regulering van de verkeersstromen voor toeristische activiteiten. Ook wil het CDA 

zich inzetten voor een onderzoek naar regionale verbetering van het wegennet ter 

ontlasting van de dijk. 

 

• In Alblasserdam is een particulier initiatief gestart om de sluis op de Dam te heropenen. 

Het CDA wil deze groep stimuleren met als randvoorwaarde dat hier externe 

financiering voor wordt gevonden. 

 

• De gemeente houdt zich aan afspraken die eerder zijn gemaakt zoals het gesloten 

houden van de Oude Torenbrug. Wel moeten we steeds bekijken hoe we het verkeer 

beter kunnen verdelen. 

 

 
 

• De buurtagent is een belangrijke spil in het waarborgen van de veiligheid in 

Alblasserdam. Hij of zij kent de wijk. Samen met de buurtagent stimuleren we 

initiatieven zoals buurtpreventie met Whatsapp-groepen. 

 

• De horeca is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen. Overlast moeten we tegengaan 

met behulp van preventie zoals het gebruik van camera’s op de Dam. 

 

• We vragen specifieke aandacht voor voorlichting over veiligheid bij ouderen, zoals een 

programma om ouderen alert te maken op malafide verkopers aan de deur. 

 

 
 

 
• We willen dat er geïnvesteerd wordt in de gemeentelijke organisatie zodat we goede 

ambtenaren kunnen werven en behouden. 

 

• We houden de woonlasten voor Alblasserdammers gelijk en streven naar een 

algemene verlaging.  

Verkeer 

Veiligheid 

Organisatie en financiën 
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Alblasserdam is een herkenbare woon- werkgemeente binnen de Drechtsteden en de 

Alblasserwaard, met een goed voorzieningenniveau op gebied van winkelen, sport, recreatie 

en cultuur. Alblasserdamers zijn gesteld op hun dorp, maar staan niet met de rug naar 

anderen. Integendeel: we staan open voor onze omgeving en willen daar graag een bijdrage 

aan leveren, maar wel met behoud van zelfstandigheid en autonomie. We voelen ons 

verbonden met de Drechtsteden, maar ook met de Alblasserwaard.  Om de gemeenschap van 

Alblasserdam goed te kunnen blijven bedienen moet de gemeente financieel op orde blijven 

en moet de gemeentelijke én de regionale organisatie gericht blijven op een doelgerichte en 

efficiënte dienstverlening.  

 
 

• We zijn tegen het oude denken, dat ervan uitgaat dat schaalvergroting altijd beter is. 

Wij willen niet dat anderen onze toekomst bepalen en zijn tegen gedwongen 

fusietrajecten en de vorming van één Drechtstad. Alblasserdam moet voor haar 

toekomst zelfstandige afwegingen kunnen maken. 

  

• De ‘Groeiagenda’ voor de Drechtsteden en Alblasserdam willen we verder invulling 

geven om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken van onze woningvoorraad, 

economie, arbeidsmarkt, leefbaarheid en bereikbaarheid. 

 

• De gemeente Alblasserdam heeft door haar geografische ligging zowel belangen 

binnen de regio Drechtsteden als binnen de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. 

De samenwerking binnen beide regio’s zal worden voortgezet. 

 

• We blijven ons inzetten voor een efficiënte bedrijfsvoering door de gemeente en door 

de gezamenlijke regionale organisatie. De ontwikkeling van de regio vraagt een 

doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie op het gebied van regie, 

opdrachtgeverschap en controle ten opzichte van de centrale diensten van de 

Drechtsteden. 

5. Samen in de Drechtsteden 
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 06-24673065 
 info@cda-alblasserdam.nl 
  www.cda-alblasserdam.nl 
 

http://www.cda-alblasserdam.nl/

