GELOVEN IN SLIEDRECHT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

Voorwoord
Voor u ligt het verkiezingsprogramma “Geloven in Sliedrecht” voor de raadsperiode 2018-2022.
De SGP-ChristenUnie is een christelijke fractie die de overheid ziet als dienares van God. God wil ons door haar
regeren, zodat er onder de mensen goede orde en rust is en God door de burgers in vrijheid overeenkomstig
Zijn Woord gediend kan worden. Daarbij geldt dat we God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als
onszelf. Dat is veel-, zo niet allesomvattend. Vanuit onszelf is het onmogelijk maar in het vertrouwen dat God
regeert door Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we het in Zijn handen laten. Alleen zo kunnen we elkaar dienen
door de liefde.
Vanuit deze visie op het invullen van liefhebben heeft de SGP-ChristenUnie de thema’s “zorgen voor het
leven”, “zorgen voor de aarde” en “zorgen voor elkaar” als hoofdthema’s vastgesteld. Die visie richt zich op het
geloof als basis waaruit we politiek bedrijven en hoe we naar mensen en de schepping kijken. Die visie richt
zich ook op de hoop die wij door ons geloof in Christus mogen hebben op de toekomst. En ten slotte richt die
visie zich ook op de liefde die zich veelomvattend laat vatten in participatie.
Deze thema’s zijn in dit verkiezingsprogramma uitgewerkt in tien subthema’s. Daarin komen de zorg voor mens
en dier, gezondheid, veiligheid, meedoen, participatie, werk, scholing, sociaal, ondernemen, besturen,
samenwerken en milieu terug. De uitwerking van de tien subthema’s bestaat uit een visie op dat subthema,
wat onze doelen zijn en hoe we die gaan bereiken.
Vooruitzien is ook terugblikken. De afgelopen jaren is veel achterstallig werk ingehaald. Projecten zijn
vlotgetrokken, de organisatie is gereorganiseerd. Dat moest gewoon, onder het motto van het college: gewoon
doen. Dat motto kan een nieuw college gewoon vasthouden. Maar nu nog meer gericht op zorg voor alles!
Maar terugblikken houdt meer in. We mogen dankbaar zijn dat God ons ook de afgelopen jaren heeft willen
zegenen. Zegenen in een onvoorstelbaar welvarend land, ondanks de economische crisis die in 2007 en 2008
ontstond en nu weer omgeslagen is naar economische groei. Helaas zet die andere crisis, die van geestelijk en
moreel verval, nog onverminderd door. En toch: we mogen nog in alle vrijheid ons geluid laten horen. Het
geluid dat God met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld en de komst van Christus’ Koninkrijk. Die
bemoedigende boodschap van hoop maakt dat wij onbekommerd onze rol in de samenleving op mogen
pakken.
Oktober 2017
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1. Zorgen dat iedereen in Sliedrecht kan wonen
Ieder mens – rijk of arm, oud of jong, gezond of ziek – moet zijn of haar plek kunnen hebben in Sliedrecht.
Gelukkig zijn veel mensen zelf in staat om een onderkomen te regelen of dat nu in de vorm van een huur- of
een koopwoning is. Er is echter ook een groep mensen die dat niet kan. Zij zijn op de hulp van anderen
aangewezen. Wij hebben oog voor jongeren en ouderen in alle verschillende woonsituaties. Of ze nu in een
huur-/koopwoning wonen of in een zorginstelling verblijven. Samen dragen we verantwoordelijkheid voor
elkaar. We vinden het belangrijk dat degenen die zorg verlenen in het dorp daarin op een zo goed mogelijke
manier worden gefaciliteerd.

Wat zijn onze doelen?
•
•
•
•
•

Een gevarieerd en ruim aanbod van woningen, met specifieke aandacht voor de bouw van woningen in
het middeldure en dure segment.
Blijvende aandacht voor de (sociale) woningbouw, waarbij ingezet wordt op kwalitatief goede
woningen en voldoende aanbod in leefbare buurten.
Sliedrecht wordt een energieneutrale gemeente.
Bij renovatie en nieuwbouw wordt in de toekomst uitsluitend gebruik gemaakt van herbruikbare
(circulaire) materialen (circulaire materialen zijn materialen die oneindig hergebruikt kunnen worden).
Een evenwichtige verdeling van verschillende mensen/groepen/generaties in de verschillende wijken
van Sliedrecht. Sliedrechters moeten in de loop van de tijd de mogelijkheden behouden om in
Sliedrecht te blijven wonen.

Hoe we dat gaan bereiken
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Een toekomstgerichte visie op woningbeleid en ruimtelijke ordening, waarbij samenwerking in de
regio (over de gemeentegrenzen heen kijken) een belangrijk speerpunt is. We zetten erop in bindende
afspraken met elkaar te maken.
De gemeente Sliedrecht behoudt haar zelfstandigheid in de locatie en definitieve keuze van het aantal
nieuw te ontwikkelen woningen binnen de gemeentegrenzen.
Bij het maken van bouwplannen wordt in overleg met Tablis Wonen en andere betrokken (private)
verhuurders de lokale paragraaf van de regionale woonvisie in ogenschouw genomen.
Periodiek en ten minste jaarlijks worden de ontwikkelingen van de woningbehoefte geanalyseerd.
Deze informatie wordt onder meer gebruikt bij het vaststellen van de zogenaamde PALT-afspraken
(Prestatie Afspraken Lange Termijn: afspraken tussen gemeente en woningbouwvereniging).
Bij nieuwe woningbouwprojecten wordt nadrukkelijk ingezet op de mogelijkheid van het bouwen van
woningen in het middeldure en dure segment.
De verkoop van goedkope huurwoningen wordt gestimuleerd waar dat de leefbaarheid van de buurt
vergroot.
Aandacht voor ontwikkeling van zorgwoningen voor kwetsbare mensen die zelfstandig moeten gaan
wonen (extramuralisering).
Bij (vervangende) nieuwbouw wordt het levensloopbestendig en duurzaam bouwen gestimuleerd.
Op de leges van omgevingsvergunningen waarbij nul-op-de-meterwoningen worden gerealiseerd geldt
een korting van 50%.
De gemeente gaat stimuleren en waar mogelijk verplichtstellen om de Milieuprestatie Gebouwen
(MPG), die aangeeft wat de milieubelasting is van materialen die in een gebouw worden toegepast,
van alle gebouwen in Sliedrecht inzichtelijk te maken.
Behoud van de starterslening.
De duurzaamheidslening wordt in stand gehouden.
Waar mogelijk krijgen inwoners van Sliedrecht of economisch aan Sliedrecht gebonden mensen
voorrang in de toewijzing van een woning.
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2. Zorgen dat iedereen in Sliedrecht mee kan doen
Iedereen telt mee bij de SGP-ChristenUnie. Vanuit naastenliefde staan wij daarvoor. Op basis van dat
vertrekpunt vinden we dat iedereen gelijkwaardig is: ook mensen met een beperking, zorgbehoevende
ouderen, vluchtelingen én mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. En meetellen betekent in onze ogen
ook meedoen. We staan voor een samenleving waaraan iedereen – jong en oud, betaald of onbetaald – naar
vermogen mee kan doen (inclusieve samenleving). Kwetsbare inwoners, verwarde personen, inwoners in
armoede, vluchtelingen, ouderen en mensen met een beperking verdienen daarbij bijzondere aandacht. Wij
geloven in de positieve effecten van participatie, zowel voor het individu als de hele gemeenschap. Iedere
inwoner moet naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving.

Wat zijn onze doelen?
Iedereen is gelijkwaardig en telt mee. Sliedrecht is een prachtig dorp waar we dit met z’n allen handen en
voeten geven. Ondanks dat geloven wij dat we verbeteringen kunnen realiseren. Wij zetten ons in voor de
volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een samenhangend zorg- en preventieaanbod dat zo dicht mogelijk bij de inwoners staat en aandacht
biedt waar dat nodig is.
De mensen die ondersteuning nodig hebben, staan centraal; niet de regels.
Specifieke aandacht en hulp voor verwarde mensen.
Inzet op preventie en vroeg signalering van armoede, met bijzondere aandacht voor gezinnen.
Laagdrempelige ondersteuning bij schulden.
Goede opvang voor vluchtelingen en statushouders.
Nieuwkomers zo snel mogelijk actief deelnemer maken van de maatschappij.
Eenzaamheid onder ouderen terugdringen.
Ouderen moeten langer thuis kunnen blijven wonen.
Sliedrecht een doorontwikkelde inclusieve samenleving maken (iedereen – jong en oud, betaald of
onbetaald – kan naar vermogen meedoen).
Eigen bijdrage mag niet leiden tot zorgmijding!
Een goed bereikbare polikliniek

Hoe we dat gaan bereiken
Elke bijzondere groep verdient een eigen plan en specifieke aandacht. In ons verkiezingsprogramma hebben we
daarom voor elke groep onze speerpunten op een rij gezet.
Kwetsbare inwoners
•
•

•
•
•
•
•

Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de
aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers of een onafhankelijke cliëntondersteuner.
Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de
zorgvrager aan te vragen. De SGP-ChristenUnie wil het dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die
mogelijkheid kennen.
Structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om de kerk een rol te geven in het
participatiebeleid van de gemeente.
Het Sociaal Team Sliedrecht (voor jong en oud) wordt blijvend gehuisvest op één toegankelijke,
laagdrempelige locatie in Sliedrecht.
In samenwerking met de betrokken instanties wordt ingezet op het voorkomen van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Van inwoners met een uitkering verwachten wij, als zij in staat zijn om dit te leveren, een maatschappelijke
bijdrage in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
Ontwikkeling van een strategische agenda voor transformatie van het sociaal domein.
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Verwarde personen
•

•

Duidelijke afspraken tussen GGZ, Spoedeisendehulpafdeling van het ziekenhuis en het Sociaal Team
Sliedrecht over handelen ten aanzien van deze groep. We willen voorkomen dat deze mensen in de
politiecel belanden.
Investeren in beschermd wonen en in zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen. Dat doen
we door het realiseren van 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en timeoutvoorzieningen voor kortdurende opname.

Inwoners in armoede
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Woningcorporaties en energieleveranciers melden tijdig betalingsachterstanden. Er wordt pas tot (dreigen
met) afsluiting of huisuitzetting overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met
kinderen. De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
De toegang tot preventiebudgetbeheer wordt zo laag mogelijk gemaakt.
Scholen en sportverenigingen worden betrokken bij de signalering van armoede bij kinderen en worden
gestimuleerd deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
Eén schuldenaar, één regisseur.
Bij schuldhulpverlening is ruimte voor maatwerk en wordt ook nadrukkelijk ingezet op nazorg.
De gemeente houdt ook rekening met de groep die zich qua inkomen net boven de bijstandsnorm bevindt.
Actieve communicatie over de taken en activiteiten van de Sociale Dienst. Op deze manier weten inwoners
waar ze terecht kunnen bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De Sociale Dienst Drechtsteden is
laagdrempelig te bereiken en werkt ook op locatie in Sliedrecht.
Maatschappelijke organisaties en inwoners die zich sterk maken voor armoedebestrijding en eenzaamheid
verdienen ondersteuning.
Behoud van het Fonds voor Urgente Noden.
Kinderen moeten kunnen meedoen in de maatschappij, zonder dat de financiële situatie van hun ouders
daarop van invloed is. Kinderen worden ondersteund in natura.

Vluchtelingen
•
•

•
•
•

Gemeente zet zich in om de jaarlijkse taakstelling voor huisvesting van statushouders te halen. Daarbij
houdt zij in het oog dat dat niet tot verdringing op de woningmarkt leidt.
Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk kunnen participeren in vrijwilligerswerk en binnen verenigingen.
Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen
nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden,
verdienen aanmoediging en ondersteuning.
Nieuwkomers leren dat Nederlandse waarden en normen leidend zijn.
Het bedrijfsleven wordt verder uitgedaagd om statushouders in dienst te nemen.
De gemeente zorgt voor ten minste bed, bad en brood en begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers
zolang ze (nog) in Nederland zijn.

Ouderen
•

•

•
•
•

Zingeving is bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar
onderwerp. Als dat nodig is, maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken of andere
religieuze organisaties.
Sliedrecht wordt een dementievriendelijke gemeente. Dit betekent dat mensen met dementie mee
kunnen blijven doen in de samenleving. Kennis en bewustzijn over samenleven met mensen met dementie
wordt vergroot.
Initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en ondersteund (zie ook “Sliedrecht in ontwikkeling”).
De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Samen met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden
om ouderen zo nodig meer digitaalvaardig te maken.
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•
•
•

De gemeente faciliteert het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen, ook in samenwerking met de
woningbouwcorporatie.
De gemeente blijft de ´Blijverslening´ aanbieden.
De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting.

Mensen met een beperking
•
•
•
•
•
•

De gemeente stelt een inclusieagenda op. Zo worden daadwerkelijk stappen gezet naar een inclusieve
samenleving. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.
De gemeentelijke gebouwen en voorzieningen zijn goed toegankelijk voor alle inwoners.
De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier ingericht dat mensen met een
beperking zich thuis voelen in Sliedrecht en zich er zelfstandig kunnen redden.
Er komt een campagne om de acceptatie van handicaps te bevorderen.
De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers met een
beperking.
De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen met een beperking te laten sporten.
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3. Zorgen dat Sliedrecht veilig blijft
Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte van mensen om op een prettige manier te kunnen leven. Als
inwoner van Sliedrecht wilt u veilig kunnen leven. Het doel ‘veiligheid’ heeft raakvlakken op een groot aantal
gebieden en kan op veel manieren worden nagestreefd. Zowel de burgers (oog hebben voor elkaar), bedrijven
en de (lokale) overheid moeten betrokken zijn bij het formuleren van een wijkgerichte aanpak om inwoners te
beschermen en criminaliteit te bestrijden. Zo maken we samen goede, veilige buurten waarin jongeren veilig
naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en
winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven
mogen genieten.
Waterveiligheid is een belangrijk speerpunt voor ons dorp als we naar de toekomst kijken en onze gemeente
verder willen versterken.
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de SGP-ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard
waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De SGP-ChristenUnie heeft aandacht voor
slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.

Wat is ons doel?
•

•
•
•
•

Iedere inwoner van Sliedrecht, van kind tot aan de oudste inwoner, moet zich veilig voelen in Sliedrecht op
elk moment van de dag. Daarbij wordt de inwoner bewust gemaakt van het feit dat hij ook zelf een
bijdrage kan leveren op het gebied van veiligheid in ons dorp. Gezond verstand vormt de basis van het
handelen door burgers.
Veiligheid betekent ook het handhaven van de orde.
Veilige routes voor fietsers en wandelaars.
Adequaat toezicht én handhaving bij bedrijven (zoals Chemours) en logistiek (bijvoorbeeld vervoer
gevaarlijke stoffen).
Inzet richten op sterke rol vrijwillige brandweer.

Hoe we dat gaan bereiken
Externe veiligheid
•
•

Het voorkomen van onveilige situaties bij transporten.. Transporten die de gezondheid in gevaar kunnen
brengen worden alleen toegestaan als die noodzakelijk zijn. Dat geldt voor weg-, spoor- en watertransport.
Bedrijven die zich niet houden aan de normen voor veiligheid en uitstoot van schadelijke stoffen, moeten
direct kunnen worden beboet. Als dat niet helpt, moeten deze bedrijven kunnen worden gesloten.

(Sociale) Veiligheid
•
•
•
•
•
•

•

Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie en WhatsAppgroepen worden gepromoot.
De norm ‘1 wijkagent op 5000 inwoners’ moet op z’n minst worden aangehouden. Dat betekent dat in
Sliedrecht zo snel mogelijk minimaal 5 wijkagenten actief zijn.
De aanpak van wietplantages wordt geïntensiveerd.
Stimuleren dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij
de politie contact legt met de melder over de resultaten.
Veiligheidsmonitor wordt geïntroduceerd (betrokkenheid van inwoners en organisaties is van groot belang
bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan).
De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten
hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’,
eventueel gekoppeld aan de veiligheidsmonitor
Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en Openbaar
Ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt onder meer verslag gedaan van de inzet
van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijtijden van politie, brandweer en ambulances.
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•
•

De gemeenteraad moet een vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is
verplaatst.
Naast een wijkagent pleit SGP-ChristenUnie ook voor een wijkbrandweer, die zich richt op voorlichting en
preventie.

Verkeersveiligheid
•
•
•
•
•
•

Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Waar de verkeersveiligheid niet in geding is, worden
deze paaltjes verwijderd.
De gemeente Sliedrecht werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen op de scholen en bij
instellingen, zoals via het programma ‘Schoolopseef’.
De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel.
Praktische verkeerseducatie wordt vanuit de gemeente gefaciliteerd.
Er worden middelen vrijgemaakt voor het veiliger maken van fiets- en wandelroutes van en naar de
scholen

Waterveiligheid
•

•

Inwoners worden actief via een website en gerichte communicatie geïnformeerd over de voortgang van
het onderzoek waarbij gekeken wordt of, en zo ja, waar Sliedrechtse dijken verhoogd en verzwaard
moeten worden om in 2050 aan de normen voor waterveiligheid te kunnen voldoen.
Inwoners en bedrijven worden actief benaderd om kansen bij dijkversterking of -verzwaring optimaal te
benutten.
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4. Zorgen voor een sportief Sliedrecht
Sporten en bewegen is niet alleen gezond en leuk, maar sport bindt ook samen. Sport moet bereikbaar en
betaalbaar zijn en blijven voor iedereen. Daarbij zetten we ons specifiek in om minima, ouderen, mensen met
een beperking en mogelijk andere doelgroepen te betrekken. Open clubs met een sterke verbinding tussen het
sociale en het gezondheidsdomein dragen hier aan bij. De SGP-ChristenUnie is er van overtuigd dat
breedtesport en amateursportverenigingen het meeste hieraan bij dragen. Sport vormt mensen letterlijk en
figuurlijk. Breedtesport stimuleert sociale vaardigheden, contacten, omgaan met succes en teleurstellingen.
Het creëren of uitbreiden van fiets-, ruiter-, fitness-, wandel-, en/of hardlooproutes is een doeltreffende en
kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging
toegankelijk te maken. Afstemming met provincie en omliggende gemeenten is daarbij belangrijk.
De SGP-ChristenUnie juicht initiatieven als het project van Schoolplein naar Sportplein, de sport- en
spelmiddagen “Binnenste Buiten”, het NK Knikkeren en de nationale buitenspeeldag toe. De rol van een
combinatiefunctionaris of sportfunctionaris is noodzakelijk. Wij geloven dat sport een preventief middel is in
strijd tegen drugs- en alcoholgebruik, maar ook tegen hangenjongeren en overlast. Vanuit sociaal oogpunt –
contacten leggen – sociale vaardigheden – omgaan met succes en teleurstellingen.

Wat zijn onze doelen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle Sliedrechters een gezonde sportieve levensstijl.
Iedereen moet mee kunnen doen.
Deelname van kwetsbare groepen bij sportverenigingen neemt toe.
Kinderen met een beperking ervaren geen belemmering om zich aan te sluiten bij een sportvereniging.
Jongeren en ouderen krijgen voldoende beweging en zijn zo mogelijk lid van een sportvereniging.
Sporters een podium gegeven om anderen te stimuleren.
Eerlijke verdeling van subsidies over de verschillende breedtesporten.
Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren,
anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang,
peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te
versterken.

Hoe we dat gaan bereiken?
•
•
•

•

•
•

•

•

Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, zorgt de gemeente
ervoor dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten.
Kinderen uit gezinnen in armoede kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas) korting krijgen of
gratis deelnemen aan sport. De gemeente ontwikkelt hier passend beleid voor.
Gemeente faciliteert, promoot en ondersteunt in het aansluiting vinden van bijzondere (kwetsbare)
groepen bij sportverenigingen, zo nodig in financiële zin (kinderen met een beperking, vluchtelingen,
gehandicapten, ouderen).
In het beleid van de gemeente Sliedrecht wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima
zodat regelingen optimaal benut worden om sportdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld
jeugdsportfonds en participatiefonds).
Stimuleren dat elk kind in de gemeente Sliedrecht aan het einde van de basisschoolleeftijd het
zwemdiploma AB heeft behaald.
Verdere ontwikkeling van beweeg- en sportvriendelijke openbare ruimte zoals het fitnessparcours,
speciaal bij ontwikkeling van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht en andere toekomstige
ontwikkellocaties.
Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan
sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een convenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier
een mooi instrument voor zijn.
Ondersteunen en faciliteren van sportverenigingen bij werving van vrijwilligers.
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•
•

•
•
•

Continueren en eventueel uitbreiden van de functie van combinatiefunctionaris.
De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport
en daar een (financieel) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang
dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.
Gemeente ondersteunt in combinatie met lokale ondernemers verenigingen als expertise ontbreekt voor
opstellen van bijvoorbeeld onderhoudsplannen of andere (financiële) zaken.
In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende, eerlijke,
maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.
De SGP-ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten
op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe
aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor
advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.
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5. Zorgen voor een leefbaar Sliedrecht
Sliedrecht is een dorp waarin gemeenschapszin vaak een basis vormt voor mooie initiatieven. Of dat nu op
verenigings- of kerkelijk niveau wordt georganiseerd of door de plaatselijke horeca. Naast verenigingen zijn er
ook veel stichtingen die zich inzetten voor de Sliedrechtse samenleving en op kleine of grote schaal bijdragen
aan een bruisend Sliedrecht. Denk hierbij aan de Avondvierdaagse, het Baggerfestival, het Korenfestival,
diverse braderieën en markten. Kortom: duidelijke signalen van levendige stichtingen en verenigingen.
Sliedrecht is een dorp waar écht iets te doen is. Samen maken we van Sliedrecht een leefbaar dorp. Zo bieden
wij onze inwoners ontspanning, gezelligheid en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dat zorgt ervoor dat
we kunnen beleven wat het is om met elkaar in een dorp als Sliedrecht te wonen.
Rekening houden met elkaar: geloof, hoop en liefde
In een leefbaar dorp houden we rekening met elkaar. Ons programma bevat een afgewogen balans tussen rust
en gezelligheid. Dat doen we door duidelijke afspraken met elkaar te maken.
Vanuit de Bijbel geloven wij dat God één dag apart heeft gezet om mens en maatschappij op adem te laten
komen. Een collectief rustmoment. Wij vinden het belangrijk om dit geluid vanuit ons geloof in de Sliedrechtse
samenleving te laten klinken. Daarbij hebben wij de hoop dat we hierin op een positieve manier bijdragen aan
een samenleving waarin ruimte is voor zowel rust als gezelligheid. Vanuit de liefde kunnen wij ons verplaatsen
in de drijfveren van de ander: niet enkel denken in beperkingen, maar ook vrijheid en ruimte bieden om binnen
‘gezonde’ kaders activiteiten te organiseren.

Wat zijn onze doelen?
•
•
•

•
•
•

Duidelijke, positief geformuleerde kaders voor horeca en evenementenorganisaties binnen Sliedrecht. Wij
willen op z’n minst vasthouden aan de huidige kaders.
Een rol voor verenigingen en de kerkelijke gemeenschap bij het organiseren van evenementen. Een
prachtige kans!
Rust voor een ondernemer en zijn medewerkers na een week hard werken. Koopzondagen worden
afgeschaft. En zeker geen dwang voor winkeliers om op zondag open te moeten zijn. Wij gunnen
ondernemers en hun mensen een dag om bij te komen en “stil te staan”.
Draagvlak creëren om (sport)evenementen juist op andere dagen dan de zondag te organiseren.
Geen aanstootgevende reclame in ons dorp.
De mogelijkheid voor een gezonde nachtrust voor alle inwoners.

Hoe we dat gaan bereiken?
De rol van de samenleving
Mooie, inspirerende initiatieven die op een breed draagvlak onder de Sliedrechtse bevolking worden door ons
op een positieve manier gewaardeerd. Wij vinden het belangrijk dat mensen op een gezonde manier kunnen
genieten en Sliedrecht kunnen ‘beleven’. Verder laten wij het budget voor burgerparticipatie in stand.
De rol van de kerk, verenigingen en stichtingen in de samenleving
We brengen de rol van verenigingen, stichtingen en de kerk in de samenleving actief onder de aandacht.
Daarbij creëren we bewustwording in het laten meedoen van verenigingen, stichtingen en kerkelijke
gemeenschappen bij de organisatie van maatschappelijke evenementen. Kerken, verenigingen en stichtingen
worden actiever uitgenodigd op beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad. Mede om daardoor in
het beleid bij te dragen aan maatschappelijke doelstellingen. Als gemeente willen we hierin samen optrekken.
Rust als “geschenk” in de schijnwerpers zetten
Rust is een steeds schaarser goed in een maatschappij waarin de mens altijd ‘aan’ moet staan. Naast
gezelligheid en evenementen, willen wij het thema ‘rust’ en ‘onthaasten’ in een positiever daglicht stellen. Wij
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willen een gezonde nachtrust borgen voor onze inwoners door een uitgaansavond te stimuleren die eerder
begint en ook eerder eindigt.
Zondagsrust als belangrijke pijler
Dat betekent dat de huidige koopzondagen worden ontmoedigd en aan de noordkant van de A15 niet worden
uitgebreid. Ook bewaken we dat evenementen de zondagsrust in gevaar brengen. In onze dorpskern blijven
winkels op zondag gesloten en worden er op zondag geen evenementen georganiseerd. Werkzaamheden in de
openbare ruimte vinden niet op zondag plaats.
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6. Zorgen voor een duurzaam Sliedrecht
Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn nauw met elkaar verbonden. We moeten goed omgaan met de
schepping en de volksgezondheid. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van
hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Een duurzame
samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze
generatie: dát is voor ons van groot belang. Wij zetten daarom in op een snelle en volledige energietransitie
binnen één generatie. De tijd dringt. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor
volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft
hierin een belangrijke rol.

Wat zijn onze doelen?
Energie
•
•
•
•
•

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en geven ruim baan voor schone energie.
Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit.
Auto’s en tweewielers zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm.
In 2040 willen we een energieneutrale gemeente zijn.
Materialen die de Schepper ons geeft, willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken.
Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en
landschap in Nederland.

Participatie
Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking en
kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden
verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de
lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat het
participeren voor iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee). Participatie zou hand in
hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven.
Afstemming in de regio is essentieel.
We kunnen veel van elkaar leren. Bovendien levert ’t iets op als we slimme coalities smeden, bijvoorbeeld ten
aanzien van het warmtenet. De gekozen technieken voor energieproductie moeten passend zijn bij de
gemeente Sliedrecht.
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 het onderhouden van groen extra aandacht.

Hoe we dat gaan bereiken?
Afscheid nemen van gas
Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn
eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij de aangeboden oplossingen zou het lokale bedrijfsleven een
grote rol moeten spelen. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door een fonds op te
richten en daardoor andere investeerders aan te trekken.
Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende alternatieven
beschikbaar: onder meer zijn dat warmte-koudeopslag (WKO), stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp.
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Deze alternatieven zijn duurzamer en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor
nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is.
Zon
Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met
zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te starten, zodat bewoners samen met private
partijen met elkaar kunnen investeren in zonne-energie. De mogelijkheid wordt onderzocht om een
zonneweide binnen of buiten de gemeentegrenzen van Sliedrecht te realiseren. Hierbij wordt de mogelijkheid
gecreëerd dat naast de gemeente ook bedrijven en particulieren medefinanciers kunnen zijn, zodat we
gezamenlijk onze schouders kunnen zetten onder het plan om van Sliedrecht de komende jaren een energie
neutrale gemeente te maken.
Energiebesparing industrie
De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen
te werken, komen bedrijven met elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden.
Energieopslag: Buurtbatterij
Zodra de Salderingsregeling wordt stopgezet, wordt het voor bezitters van zonnepanelen interessant om
energie op te slaan in batterijen. Momenteel worden de eerste experimenten gedaan met zogenaamde
buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als wijk gebruik van kunt maken. De gemeente zal met de
netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar buurtbatterijen een waardevolle inpassing
kunnen krijgen.
Energiegebruik: Laadpalen
Om schonere mobiliteit te stimuleren komen er voldoende/meer laadpunten voor elektrische
vervoersmiddelen, waarbij met name ingezet wordt op laadpalen voor elektrische fietsen en speed pedelecs.
Gemeentelijk vastgoed
We zetten in om het zogenoemde strategische vastgoed van de gemeente Sliedrecht energieneutraal te laten
zijn in 2030. Dit betekent onder meer dat geïnvesteerd zal worden in energiemonitoring, hoogwaardige
isolatie, toepassing van ultra-energiezuinige installatie, het toepassen van zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen en waar mogelijk aansluiten op het warmtenet. Bij renovatie- en nieuwbouw van gemeentelijk
vastgoed is de norm dat gewerkt wordt met circulaire materialen (circulaire materialen zijn materialen die
oneindig hergebruikt kunnen worden). De MilieuPrestatie Gebouwen van het gemeentelijk vastgoed zal in de
komende jaren aanzienlijk verbeteren.
Beheer van openbare ruimte
•

•
•

•

We onderzoeken hoe de openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Waar
mogelijk wordt betrokkenheid van inwoners gestimuleerd, onder meer door de mogelijkheid om zelf of
gezamenlijk met de buurt het openbaar groen te onderhouden.
Water moet zuiver blijven. Overlast moet op een goede manier worden voorkomen, onder meer door
toepassing van waterdoorlatende bestrating en voldoende ruimte voor wateropvang in sloten.
Het verduurzamen van openbare verlichting. Bij vervangende verlichting is het logisch dat ledlampen
worden toegepast. Ook de toepassing van licht- en bewegingssensoren wordt uitgebreid, waar dit tot
energiebesparing leidt.
Het bestaande groenbeleid wordt geïntensiveerd. Intensivering vindt plaats met specifieke aandacht voor
bestaande bomen, kapbeleid, onderhoud en soortkeuze. Er komt meer ruimte voor groen, waardoor het
aantal bomen in Sliedrecht in de komende jaren zal toenemen. Zowel bij particulieren als bedrijven zal bij
renovatie- en nieuwbouwprojecten gestreefd worden naar minimaal een gelijk, maar bij voorkeur een
groter aantal bomen. Bij uitbreiding van het aantal bomen is een korting op de leges van toepassing. Per
extra boom is een korting van toepassing van € 25,00, met een maximum van 10 bomen.
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•
•
•

Er wordt regelmatig en doelmatig onderhoud uitgevoerd aan de kinderspeelplaatsen en speeltoestellen.
De bestaande hondenuitlaatplaatsen blijven gehandhaafd. Hieraan zal meer onderhoud worden
uitgevoerd.
Voor de schippers in de haven wordt een goede en duurzame voorziening voor walstroom gerealiseerd. Na
realisatie is het gebruik van (diesel)generatoren voor stroomopwekking niet meer toegestaan, waardoor
geluidsoverlast en milieubelasting vermeden worden.
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7. Zorgen voor Sliedrecht in ontwikkeling
Uitgangspunt van de SGP-ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van
prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Wij geloven in een
Sliedrecht waar al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, het verdient om tot ontplooiing te komen, te
participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Vanaf het ontstaan van het
leven tot aan het sterven.
Het thema ‘ontwikkeling’ willen wij in ons verkiezingsprogramma in het bijzonder verbinden aan drie thema’s:
jeugd, onderwijs en participatie.
Jeugd
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Sliedrecht moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige
scholen en veilige buurten. De SGP-ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die
zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.
Onderwijs
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en
sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De gemeente en het onderwijs delen
de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren optimaal te laten ontwikkelen. Dit ontwikkelen start al
op de Kinderopvang, maar het blijft een keuze van ouders zelf of zij hun kinderen naar de Kinderopvang
brengen. Onderwijsachterstanden moeten zo vroeg mogelijk tegengegaan worden. In het belang van de
kinderen wordt een doorgaande ontwikkellijn gecreëerd tussen Kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en arbeidsmarkt. Het is heel belangrijk dat passend onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op
elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor het kind nodig is.
Participatie
Voor een ieder is het goed om te participeren, gezien te worden en zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Dit
kan zowel betaald als onbetaald. Het effect van vrijwilligers en mantelzorgers op de samenleving is groot.
Inwoners moeten hierin worden gestimuleerd, maar vooral ook gewaardeerd worden. Wij geloven in een
samenleving waar naastenliefde zichtbaar aanwezig is.

Wat zijn onze doelen?
Om ontwikkeling in ons dorp te stimuleren hebben we een aantal concrete doelen geformuleerd.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kinderen in Sliedrecht kunnen veilig opgroeien.
Extra ondersteuning wordt zo dicht mogelijk bij huis en school georganiseerd en past bij de identiteit van
het gezin.
Alle kinderen in Sliedrecht kunnen zich optimaal ontwikkelen.
Onderwijsachterstanden worden zo vroeg mogelijk tegengegaan.
Er is een doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen.
Passend onderwijs, preventie en jeugdhulp zijn goed op elkaar afgestemd.
Iedereen kan naar vermogen meedoen in de Sliedrechtse samenleving.
Vrijwilligers en mantelzorgers worden gestimuleerd én gewaardeerd.
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Hoe we dat gaan bereiken?
Jeugd
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Ouders krijgen handvatten aangereikt om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het (aankomende)
ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst
van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding.
Ouderschapscursussen moeten laagdrempelig beschikbaar zijn.
Veilige hechting van kinderen is belangrijk en via het consultatiebureau worden ouders hierover
geïnformeerd.
Om een veilige omgeving te creëren voor kinderen wordt samen met de maatschappelijke partners actief
ingezet om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en pesten tegen te gaan.
Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst
gericht op het vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Sliedrecht. Informatie over
relatieondersteuning moet laagdrempelig beschikbaar zijn. Daarnaast moet er ook tijdige hulp zijn als een
scheiding onvermijdelijk is.
De kinderopvangorganisaties en scholen bieden kwalitatieve voor- en vroegschoolse educatie waarmee
onderwijsachterstanden worden voorkomen.
Het jeugdbeleid wordt verder uitgevoerd en hierbij blijft het stimuleren van optimale ontwikkelingskansen
het hoofddoel.
Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt niet alleen voor
geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg.
De kinderraad wordt voortgezet om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met democratie.

Onderwijs
•

•

•
•
•
•
•

De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten
voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, op zowel de korte als de middellange
termijn.
De gemeente stimuleert het onderwijs om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het
samenwerkingsverband onderwijs, waardoor het Griendencollege een regionale functie kan
behouden/ontwikkelen, zodat het voortgezet in Sliedrecht behouden blijft.
De gemeente werkt actief samen met het onderwijs.
Gemeenten en scholen vormen samen een visie op volledige doordecentralisatie van de
onderwijshuisvesting.
Bij de huisvesting van onderwijs is aandacht voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.
Met het onderwijs wordt gewerkt aan een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierbij
wordt gestimuleerd dat er gezamenlijk gearrangeerd wordt.
Het richtinggebonden leerlingenvervoer blijft in stand.

Participatie
•
•
•
•
•
•
•
•

Inwonersparticipatie wordt gestimuleerd.
De gemeente moet samen met bedrijven leerwerkplekken organiseren, waar burgers werkervaring kunnen
opdoen.
Om een goed voorbeeld te geven als gemeente, biedt de gemeente participatieplekken aan.
Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratietrajecten (leerwerktrajecten) bieden
worden beloond.
De jeugdwerkloosheid moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, actief worden aangepakt.
In samenwerking met de regio wordt de werkgelegenheid verbeterd.
Inwoners met een arbeidsbeperking moeten in samenwerking met (speciaal) onderwijs en met het
bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken of naar een dagbesteding worden begeleid.
Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient een grotere waardering.
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•
•
•
•

De bibliotheek heeft een belangrijke functie in Sliedrecht als plein voor ontmoeting, kennis en beleving.
Deze functie blijft behouden.
Laaggeletterdheid wordt tegengegaan in samenwerking met signaleerders en de bibliotheek.
Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel
mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.
Mantelzorgers worden ondersteund in hun werkzaamheden en respijtzorg (zorg aan een zorgbehoevende,
met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven) wordt actief aangeboden. De
ondersteuning van mantelzorgers is doelgroepgericht en houdt rekening met de verschillende behoeftes.
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8. Zorgen voor een gezond Sliedrecht
Gezondheid is een thema dat ieder mens aangaat. Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het
werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf,
maar het gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer)
gezond blijven. Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie
zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.
De Bijbel spreekt over het bouwen en bewaren van de aarde, als opdracht aan de eerste mensen. Bouwen
betekent dat we aan de slag mogen. Bewaren betekent dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan
met datgene wat God ons in de schepping heeft meegegeven. Dat is geen eenvoudige opdracht. Op veel
terreinen gaat het mis. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in onze eigen omgeving: ons huis, ons
werk en onze gemeente Sliedrecht. In en rond Sliedrecht is er veel bedrijvigheid. Bedrijven produceren, wat
veel energie kost. Bij de productie komt afval vrij. Ook het weg-, trein- en scheepvaartverkeer draagt bij aan
vervuiling van de luchtkwaliteit. Wij willen ervoor zorgen dat het energieverbruik geminimaliseerd wordt en
dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen in de leefomgeving terecht komen. Met betrekking tot
energieverbruik en besparing verwijzen we ook naar ons thema Duurzaamheid.

Wat zijn onze doelen?
De SGP-ChristenUnie wil dat iedere inwoner van Sliedrecht gezond kan leven. Een gezonde leefstijl wordt
gestimuleerd en gefaciliteerd. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op preventie. Onze doelen zijn concreet:
• Het stimuleren van een gezonde leefstijl.
• Het in kaart brengen van risico’s van afvalstoffen, wanneer er sprake is van uitstoot.
• Het tegengaan en terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen in lucht, bodem en water.
• Bij onzekerheid over de risico’s zou de uitstoot van gevaarlijke (afval)stoffen verboden moeten worden.
• Het optimaliseren van gescheiden afvalinzameling.
• Een betere luchtkwaliteit.
• Bewustwording van onnodige verspilling.
• Duurzaam bouwen bij nieuwbouw en het verduurzamen van bestaande woningen. In 2040 willen we een
energieneutrale gemeente zijn. In dit proces trekt Sliedrecht op met de andere gemeenten in de
Drechtsteden.

Hoe gaan we dat bereiken?
Om onze doelen te realiseren willen we onder meer inzetten op de volgende acties:
• De gemeente start met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
• Het promoten van een gezonde leefstijl aan de inwoners van Sliedrecht. Dit kan bijvoorbeeld door middel
van voorlichting en educatie, maar ook door het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan dit doel.
• Fietsen wordt gestimuleerd door het realiseren van veilige fietsroutes en oplaadpunten voor elektrische
fietsen. Rond openbare ruimtes moeten voldoende (overdekte) fietsenstallingen zijn.
• Sliedrecht zet structureel een ‘verbindingsfunctionaris gezondheid’ in om de gezondheid te bevorderen in
samenwerking tussen het jongerenwerk en het sociaal team.
• In samenwerking met het onderwijs wordt ingezet op een rookvrije generatie.
• Er wordt integraal gekeken naar gezondheid. Het lokale gezondheidsbeleid zet in op die gebieden waar het
in Sliedrecht niet goed gaat, maar zet ook vooral in op preventie. Voorkomen is beter dan genezen.
• De aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol wordt actief tegengegaan. Er wordt
streng opgetreden bij overlast.
• Wij zetten in op een 0-tolerantiebeleid bij de vergunningverlening als het gaat om de uitstoot van
gevaarlijke stoffen en vinden dat er adequaat moet worden gehandhaafd. Dit geldt voor bedrijven zoals
Chemours, DuPont, maar ook bij andere bedrijven in Sliedrecht en de regio.
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•

•

•
•
•
•

•

Vanuit Sliedrecht en waar mogelijk en noodzakelijk binnen Drechtstedenverband, zetten we blijvend in op
de inschakeling van externe deskundigheid voor het beoordelen van de ontwikkelingen rond
vergunningverlening door de Provincie en handhaving door de Omgevingsdienst.
In Sliedrecht komt een dekkend netwerk van zogenaamde E-noses, waarbij de luchtkwaliteit permanent
wordt bewaakt. Bij afwijkingen van de norm gelden heldere procedures, waarbij onder meer melding
wordt gedaan bij de Omgevingsdienst. Onze inwoners hebben permanent inzicht in de resultaten en
worden geïnformeerd over ondernomen acties.
Er moet meer groen in gebouwde omgevingen worden aangelegd.
Stimulering van gebruik van openbaar vervoer.
Verbetering van het milieurendement bij afvalinzameling. Afvalstromen moeten tegen aanvaardbare
kosten optimaal worden gescheiden. Het serviceniveau moet minimaal gelijk blijven.
Afvalscheiding moet zo veel mogelijk worden gestimuleerd. Er wordt onderzocht of Diftar, een systeem
waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval wordt aangeboden en waarbij de
afvalstoffenheffing afhankelijk is van de hoeveelheid, tot meer scheiding van afval leidt. Een goede kosten/batenanalyse is nodig om te bepalen hoe de hoeveelheid restafval tot een minimum beperkt kan worden.
Speelterreinen en speeltoestellen moeten op een evenredige manier over de gemeente worden verdeeld.
Kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen.
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9. Zorgen voor een vriendelijk Sliedrecht
De overheid is er voor de burgers. In de Bijbel staat dat de overheid Gods dienares is. De macht van de
overheid komt van God. De overheid is dus over ons gesteld als macht. De SGP-ChristenUnie is ervoor om die
taakopvatting op een vriendelijke manier vorm en inhoud te geven. Hoe dan? Op het moment dat een burger
niet meer naar de overheid toe kan komen, dan komt de overheid bijvoorbeeld naar de burger toe. Ook in de
zorg voor elkaar en onze omgeving kan ‘vriendelijkheid’ binnen de gemeentegrenzen handen en voeten krijgen.
De gemeente kan het niet alleen. Samen met zijn burgers is zij verantwoordelijk voor een vriendelijke,
vreedzame samenleving.

Wat zijn onze doelen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Actief contact tussen de samenleving en de gemeente.
Duidelijke motivering van keuzes door de gemeentelijke overheid.
De gemeente is er voor de hele samenleving. Het algemeen belang gaat voor het persoonlijke belang.
Sliedrecht positief op de kaart zetten. Gastvrij zijn.
Oog voor de kwetsbare groepen in de samenleving.
Een veilige leefomgeving voor iedereen.
Een heldere communicatie tussen gemeente en burgers.
Een gemeente die ‘zichtbaar’ is in de samenleving.

Hoe we dat gaan bereiken?
Een kleine, benaderbare gemeentelijke overheid
De burgers van Sliedrecht merken niet dat Sliedrecht veel taken heeft overgedragen aan regionale
samenwerkingsverbanden. Die samenwerkingsverbanden zijn nodig om de professionaliteit en efficiency te
waarborgen. Maar de samenwerkingsverbanden mogen geen ‘sta-in-de-weg’ worden. Samenwerkingsvormen
waardoor het gemeentelijke karakter verloren gaat, worden daarom niet gesteund. Als samenwerking tot
schaalvergroting leidt, wordt de eigenheid van de kleine gemeenschap zoveel mogelijk behouden.
Een zichtbaar Sliedrecht
Burgers die buiten Sliedrecht wonen, mogen het merken als ze Sliedrecht binnenrijden. Ze worden welkom
geheten en op een vriendelijke en duidelijke manier wegwijs gemaakt. Hiervoor zetten we promotie en
citymarketing in. Zo kunnen mensen zien waar Sliedrecht voor staat!
Een gemeentelijke overheid met een gezicht
Alle burgerzaken zijn aan het loket van het gemeentekantoor af te handelen. Aan dat loket ben je geen
nummer, maar mens. Alle burgerzaken zijn ook digitaal af te handelen. Voor burgers die niet meer naar het
loket kunnen komen en ook niet thuis zijn in de digitale wereld heeft de gemeente een “aan-huis-service”
beschikbaar.
Modernisering van informatiesystemen
De informatiesystemen van de gemeente zijn modern. Hierdoor worden gegevens van burgers niet dubbel
opgevraagd en kan de gemeente gebruikmaken van de gegevens waarover zij reeds beschikt.
Een rechtvaardige overheid
Een overheid moet ook optreden daar waar belangen botsen of geschaad worden. En ook daar waar zaken
gebeuren die in strijd zijn met wat we met elkaar in ons dorp en in dit land afgesproken hebben. Adequate
correctie zal daar waar het kan op een vriendelijke manier plaatsvinden. Tot strikt handhavend waar het moet.
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Een overheid die verantwoord omgaat met de financiën
Sliedrecht heeft de financiën goed op orde en een stevige financiële reserve. Daarbij is Sliedrecht qua lokale
heffingen ook een relatief goedkope gemeente. Dat blijft het uitgangspunt. Dit betekent degelijk financieel
beheer met de uitgangspunten dat er geen tekorten mogen ontstaan in het meerjarenperspectief, er
voldoende reserves zijn en lokale lasten die pas mogen stijgen als het meerjarenperspectief dat noodzakelijk
maakt. Sliedrecht heeft in dat verband volledig zicht op alle mogelijkheden om inkomsten te genereren en ook
zicht op de volledige omvang van de reserves. In de komende periode buigt Sliedrecht zich over de vraag of dat
volledige inzicht er nu is. De tarieven die Sliedrecht doorrekent aan gebruikers van haar diensten zijn
kostendekkend. Daar waar de kostendekkende tarieven noodzakelijke voorzieningen in de weg dreigen te
staan, kan een beroep worden gedaan op subsidies. Subsidies worden toegewezen op basis van het vooraf
verwachte en achteraf geconstateerde nut voor de samenleving.
Gemeenschappelijke regelingen
Sliedrecht koestert haar zelfstandigheid. Sliedrecht straalt die zelfstandigheid ook uit door haar ingangen
vriendelijk en uitnodigend te maken en door in de openbare ruimte het unieke van Sliedrecht te laten zien. Die
zelfstandigheid kan mede geborgd worden door deelname in gemeenschappelijke regionale regelingen. De
inhoudelijke focus hierbij richt zich op vijf samenwerkingsgebieden:
• Werken & Economie (vergroten van werkgelegenheid en verstevigen economische positie)
• Sociaal vangnet (WMO en Participatiewet)
• Wonen (aantrekkelijke regio om te wonen)
• Bereikbaarheid (goede bereikbaarheid van, naar en binnen de Drechtsteden)
• Bedrijfsvoering (efficiënt en effectief)
De SGP-ChristenUnie kiest er dus voor om de voordelen van regionale samenwerking binnen de Drechtsteden
te combineren met de kracht van lokaal bestuur en lokale organisaties. Dit is in het belang van onze inwoners:
een sterke, toekomstbestendige gemeente en regio. Sliedrecht levert een concreet aandeel in de
gemeenschappelijke regelingen. Van de gemeenschappelijke regelingen verwacht Sliedrecht een degelijk,
consequent en tijdig beheer van de financiële middelen en een sluitend meerjarenperspectief. Sliedrecht wil
haar invloed mede aanwenden in de gemeenschappelijke regeling door rapportages die op tijd verschijnen te
voorzien van een zienswijze (een reactie op die rapportages). De komende periode moet Sliedrecht beter in
positie komen om te kunnen sturen in de gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast gaat Sliedrecht helder
communiceren over de vruchten van de regionale samenwerking
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10. Zorgen voor een ondernemend Sliedrecht
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een
belangrijke rol in de versterking van de arbeidsmarkt en economie. Een sterke economie is een
randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait echter niet alleen om
groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap
is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Een
economie is volgens de SGP-ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid
neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen
kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en
voor de leefbaarheid. De SGP-ChristenUnie komt op voor ondernemers.
De SGP-ChristenUnie wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid, ook digitaal. De
gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal (maatschappelijk) verantwoord
ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers.

Wat zijn onze doelen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzet op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.
In regionaal verband inzetten op een betere bereikbaarheid door verbreding van de A15, verbeteringen
van aansluitingen op de A15 en verbetering van het openbaar vervoer
Diverse sectoren in Sliedrecht krijgen een evenredige aandacht.
Een goede samenwerking tussen de gemeente, provincie en Drechtsteden als het gaat om het aantrekken
van werkgelegenheid.
Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkopen.
Bij alle aanbestedingen is “social return” een voorwaarde.
Het borgen van de zondag als gezamenlijk rustmoment.
Eerlijke toegang voor het Sliedrechtse MKB bij gemeentelijke en Drechtstedelijke aanbestedingen.
Zzp’ers en start-ups worden begeleid en praktisch ondersteund door de gemeente.
Ondernemers worden nauw betrokken bij de werkzaamheden in de openbare ruimte. Zo creëren we
draagvlak en beperken we overlast.
De SGP-ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert. Daarom worden
ondernemers bijvoorbeeld binnen 30 dagen betaald.
De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren. Inzet op 100%
duurzaam inkopen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.

Hoe we dat gaan bereiken?
•
•
•
•
•
•

•
•

Nieuwe bedrijfsterreinen, zoals Stationspark 2+3 en de Driehoek, worden duurzaam ingericht. Zij
functioneren klimaatneutraal.
Bedrijventerreinen worden optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
Het werken aan de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente.
Eén gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeente.
Het openstellen van flexplekken voor start-ups in het gemeentekantoor.
Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in
en rond Sliedrecht wordt gestimuleerd. Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters zoals het nieuw
aan te leggen recreatief knooppunt wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor
zowel het recreatie als het woon-/werkverkeer. Er wordt ingezet op gebiedspromotie langs de A15.
Winkelgebieden aanpassen als het veranderende koopgedrag daartoe noodzaakt en het economisch
haalbaar is.
Faciliteren en stimuleren van de weekmarkt en themamarkten (bijvoorbeeld streek- en bioproducten) bij
bestaande winkelcentra (o.a. Kerkbuurt, Burgemeester Winklerplein) als versterking van de omliggende
winkels.
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