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ChristenUnie Altena - verkort verkiezingsprogramma 2019

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd, laten wij ons als christelijke partij
leiden door de Bijbel. Vanuit dat perspectief willen we omzien naar elkaar, waarbij elke inwoner van
Altena voor ons waardevol is.

Veiligheid
Als inwoner van Altena wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te
beschermen en criminaliteit te bestrijden. Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de
ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met
een hart. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een
effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.
De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast.
Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard
opgetreden. De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende
acceptatie van synthetische drugs.





Aandacht voor slachtoffers en hun omgeving
Gebruik van drugs en misbruik van alcohol tegengaan
Streng optreden bij overlast

Zorg
De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde en het uitgangspunt dat
elk mens waardevol is ongeacht prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd,
gewenstheid of geluk.
De ChristenUnie wil, dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers. In keukentafelgesprekken
moeten de medewerkers van de gemeente zich actief bewust blijven van de afhankelijkheidshouding
van de inwoners die hulpbehoevend zijn.
Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.
Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Om die reden wil de ChristenUnie, samen met
mensen met een beperking, een agenda opstellen om zo werkelijke stappen te maken naar een
inclusieve samenleving.
Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om
eenzaamheid te bestrijden; In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe
voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven (bijvoorbeeld de Nijenburg in Rijswijk).
De gemeente Altena is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. We zijn ons er van
bewust dat het draagvlak hiervoor soms dun is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk
gespreid opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren. Dat gaat sneller en
beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij en zo sneller de Nederlandse normen
en waarden leren.






Denken vanuit de zorgvraag van burgers
Inzetten op dagbesteding en respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten
Een agenda opstellen voor een samenleving waarin mensen met een beperking mee kunnen doen
Inzetten op openhouden voorzieningen met een sociale functie, om eenzaamheid te bestrijden
Goede en gespreide opvang van vluchtelingen; inzetten op snelle integratie, leren van de taal en
de Nederlandse normen en waarden
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Gezin, jeugd en onderwijs
De 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.
De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal
uithuisplaatsingen en de opvang in instellingen te voorkomen.
De ChristenUnie zet zich in voor het bespreekbaar maken van psychische gezondheidsproblemen bij
kinderen en ouders. Extra kennis in de zorgteams is nodig om symptomen te herkennen en depressies
en suïcide onder, met name, jongeren voorkomen kunnen worden.
Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. De ChristenUnie blijft zich
op alle niveaus inzetten voor die kleine scholen.



Waar nodig, extra ondersteuning voor kinderen zo dicht mogelijk bij school en huis en passend bij
de identiteit van het gezin
Extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen

Energie, klimaat en milieu
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. De ChristenUnie zet daarom in op
een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. In Altena willen we de komende vier
jaar voortvarend werken aan energiebesparing en alternatieve energiebronnen zoals zon, wind, water,
rioolwater en aardwarmte. Voor het omschakelen naar duurzame energie is windenergie en
waterenergie onmisbaar en zullen we hier in Altena op een verantwoorde wijze gebruik van gaan
maken.
Belangrijk is dat inwoners en bedrijven nauw betrokken worden bij de toepassing van alternatieve
energiebronnen. De ChristenUnie wil hiervoor in elk dorp een ‘postcoderoos’ organiseren, waardoor
iedereen kan mee doen en profiteren. Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen
en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. De gemeente zorgt ervoor dat de eigen
behoefte aan energie, duurzaam opgewekt wordt.
Om de inzameling van GFT-afval te stimuleren wordt de groene container elke week leeggemaakt.
(tenminste in de zomermaanden)
We willen kijken of er meer gronden geschikt zijn voor het planten van bomen. Bomen nemen op
termijn veel CO2 op uit de lucht en komen ook ons landschap ten goede.
Wij willen een robuust watersysteem in elke kern om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.
Woonwijken worden zo ontworpen dat bij extreme buien geen water in de woningen komt.





Werken aan energiebesparing en alternatieve energiebronnen
Grote daken van gebouwencomplexen en woningen vullen met zonnepanelen
Energiebehoefte gemeente duurzaam opwekken
Aanplanten van meer bomen
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Werk en Inkomen
De ChristenUnie vindt dat niemand in Altena aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Dit vraagt
om menswaardige omgang met de sociale zekerheid maar vooral om het scheppen van
randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken.
Voor mensen met beperkingen moeten er kansen zijn, zodat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun
talenten in te zetten.
Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook
hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te
volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen al tijdens de inburgering.
Op armoede rust nog steeds een taboe en dit leidt vaak tot sociale problemen en slechtere
schoolprestaties. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet
op preventie en vroegsignalering (op tijd in actie komen).




Menswaardige omgang bij sociale zekerheid
Nieuwkomers goed integreren en snel aan de slag
Bij armoede inzetten op preventie en vroegsignalering

Economie
Economie draait voor ons niet alleen om groei en meer consumeren. Een economie is volgens de
ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en
vrije tijd in balans zijn en als groei groen is en grenzen kent.
Binnen de spelregels van aanbestedingen, zal de gemeente zoveel mogelijk regionale bedrijven een
kans geven (fair Trade). We zien daar kansen om regionale, circulaire economie vorm en inhoud te
geven en maatschappelijk ondernemerschap te waarderen.
Een lokale timmerman of schilder moet ruimte in de kleine dorpen houden en bijvoorbeeld in
voormalige boerderijen op een slimme manier groeiruimte kunnen vinden.
De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede
toekomst. Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering gericht op
duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en/of landschap.
In kleine kernen wordt er meegedacht om het voorzieningenniveau op peil te houden. Samen met
ondernemers wordt er gekeken naar slimme combinaties van detailhandel, bibliotheek of andere
vastgoed.
Wij blijven ons vanuit onze levensovertuiging verzetten tegen de invoering van koopzondagen. De
zondag is een collectieve rustdag die de samenleving ten goede komt.





Binnen de beschikbare regels, regionale bedrijven een kans geven
Ruimte in kleine dorpen mogelijk maken voor een lokale timmerman of schilder
Ruimte voor landbouwondernemingen om een moderne bedrijfsvoering gericht op duurzaamheid,
dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap te ontwikkelen
Inzetten op het behouden van het voorzieningenniveau in kleine kernen
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Wonen en ruimte
In 2050 dienen alle woningen van het gas afgekoppeld te zijn. Dit betekent dat tussen nu en 2050 elk
jaar ruim 3% dient te worden afgekoppeld. Om dit te halen wil de ChristenUnie in deze raadsperiode
minimaal 10% van de bestaande woningvoorraad gasloos maken.
Er komt meer ruimte voor particulier initiatief voor zelfbouw of kluswoningen. De gemeente geeft hier
ruimte voor in de planontwikkelingen.
De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in Altena voor 2024
asbestvrij zijn. Hiervoor wordt samenwerking met de Provincie gezocht. Dit wordt bij grotere
gebouwen zo veel mogelijk gekoppeld aan het toevoegen van zonnepanelen op daken.
De gemeente Altena stelt met de woningcorporaties doelen op, gericht op het verbeteren van de
energiehuishouding van woningen.
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook
heel goed door bewoners gedaan worden. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het
groen hoger en de buurt leuker: de buurt wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale
samenhang.
De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt, door aanleg en
onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.




Ruimte voor particulier initiatief voor zelfbouw of kluswoningen
De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’
Mogelijkheid voor inwoners om zelf de openbare ruimte te beheren en onderhouden

Kunst, cultuur en sport
De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.
Mensen uit gezinnen in armoede in Altena kunnen (bijvoorbeeld met behulp van de stichting Leergeld
en het participatiefonds) korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport.
Evenementen in Altena moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook
komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid
(drank/drugs).
Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van
laaggeletterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal).
Wij vinden dat er in Wijk en Aalburg, Woudrichem en Werkendam een volwaardige bibliotheek moet
blijven.
Zwembaden kosten altijd geld en mogen van ons ook geld kosten. Wij willen vanuit oogpunt van
veiligheid schoolzwemmen behouden of weer invoeren.




Bereikbare en betaalbare sport voor iedereen
Volwaardige bibliotheek in Wijk en Aalburg, Woudrichem en Werkendam
Schoolzwemmen (blijven) ondersteunen
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Betrouwbare overheid
De grote diversiteit van onze 21 dorpen vraagt om een duidelijk dorpenbeleid als het gaat over
voorzieningen. De dorpen bepalen zelf hoe zij het contact met de gemeente willen organiseren. Wel
willen we per dorp een ambtelijk ambassadeur aanstellen, om korte lijnen mogelijk te maken tussen
de dorpen en de organisatie, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek.
Vanuit de “samen doen” gedachte moet er ruimte blijven voor eigen initiatieven en eventuele
passende hulp/tegenprestatie vanuit de gemeente.
Bij bezuinigingen zullen de speerpunten van de ChristenUnie: zorg en veiligheid, zoveel mogelijk
worden ontzien.




Per dorp een ambtelijk ambassadeur
Ruimte voor eigen initiatieven
Bij bezuinigingen zorg en veiligheid zoveel mogelijk ontzien

Mobiliteit
Bij aanleg van fietspaden of gescheiden weggebruik hebben de school/sportroutes de hoogste
prioriteit. De ChristenUnie vindt de bereikbaarheid van de (kleine) kernen en voorzieningen (en ook
gemeentehuis) het belangrijkste. Wij blijven toekomst zien in een robuuste openbaar vervoer
voorziening parallel aan de A27.
Fiets:
 Stimuleren fietsgebruik door o.a. voldoende en veilige fietsenstallingen bij winkels en OV-punten;
 Verbeteren van de fietspaden, waarbij sport-/schoolroutes prioriteit hebben;
 Laadpunten voor toeristische fietsers.
Voetgangers:
 Beter zichtbaar maken van zebra-paden;
 Goed toegankelijke looproutes naar dorpscentra en zorgvoorzieningen.
OV:
 Goede en voldoende bereikbaarheid van (kleine) dorpen en voorzieningen;
 Bedrijventerreinen bereikbaar met OV en fietsen.
A27:
 Beide viaducten Hank geschikt voor normaal hoogverkeer;
 Goede aansluiting RBT/Werkendam bij Tol op A27;
 Aanleg rotonde in N322 direct ten oosten van A27.

“Gedreven door Gods liefde wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het
bestuur van ons land. Wij geloven dat God deze wereld heeft geschapen en de mensen
opdracht heeft gegeven vrede na te streven en dienstbaar te zijn aan elkaar. Wij geloven
daarom dat christelijke waarden goed zijn voor onze samenleving, met een overheid die
het zwakke beschermt, het sterke reguleert en zo vrede sticht naar de Bijbelse oproep om
'recht te doen aan de zwakken en redding te bieden aan de armen' (Psalm 72: 4).”

Dank voor uw aandacht en betrokkenheid.
Met een deskundig en toegewijd team staan we voor u klaar om verder te bouwen aan onze mooie
nieuwe, leefbare gemeente Altena. Hebt u vertrouwen in onze ideeën en onze mensen?
Stem dan op de ChristenUnie op 21 november 2018.
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Fractie
Dhr. W.H. (Wijnand) van der Hoeven (Lijsttrekker)
Maasdijk 55
4261 AD WIJK EN AALBURG
tel: 06-51993343
Bestuur
Mw. A.H. Schermers-van Elderen (Secretaris ad int.)
Sleeuwijksedijk 60
4251 XD Werkendam
tel: (0183) 504936

W:
E:
F:
T:
I:

www.altena.chritenunie.nl
fractie@altena.christenunie.nl
www.facebook.com/cualtena
www.twitter.com/cualtena
www.instagram.com/culatena
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