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INLEIDING
De gemeente Altena bestaat ruim drie jaar na de fusie van de gemeenten
Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Deze eerste jaren van de nieuwe
gemeente waren jaren van opbouw en vorming van een nieuwe organisatie
en wennen aan een nieuwe manier van werken. We hadden hoge idealen
en zagen kansen doordat we nu een grotere gemeente zĳn geworden met
meer mogelĳkheden. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat zo’n
nieuwe start tĳd nodig heeft. Daardoor zĳn er ook zaken blĳven liggen en is
de dienstverlening nog niet optimaal. We zien dat het nog beter kan en
moet: duurzamer en socialer.
Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld en onze gemeente
willen we ook de komende jaren samen bouwen aan Altena.
Het is nodig om nú de daad bĳ het woord te voegen.

Anne
Duizer

SAMEN BOUWEN AAN GOED WONEN, LEVEN & WERKEN
Gemeente Altena staat voor een grote opdracht als het om het realiseren van voldoende
betaalbare woningen voor haar inwoners gaat. Met de ruime kennis en ervaring van onze
kandidaten willen we ons maximaal inzetten voor betaalbaar én duurzaam wonen voor alle
leeftĳden waarbĳ voldoende ruimte is voor de natuur. Een veilige en groene woonomgeving,
goed onderwĳs en voldoende werkgelegenheid moeten zorgen voor een goed leefklimaat in
Altena. Hier horen ook goede ontspanningsmogelĳkheden op het gebied van sport, kunst- en
cultuur bĳ.

SAMEN BOUWEN AAN GOEDE ZORG VOOR ELKAAR
We streven naar een samenleving die voor elkaar zorgt, met de overheid als bondgenoot
voor iedereen die iets extra’s nodig heeft. We willen als inwoners van Altena samen-redzaam
zĳn en oog hebben voor degene die buiten de boot dreigt te vallen. Omzien naar elkaar is
een kracht van onze dorpskernen, waarbĳ het de taak van de gemeente is om goede en
professionele zorg te organiseren voor hen die dat nodig hebben. Een persoonlĳke
benadering en maatwerk zĳn hierbĳ nodig.

SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST
We dragen zorg voor de plek waar we leven, wonen en bewegen en daarom zĳn duurzame
keuzes nodig. We zĳn ons bewust van de groene omgeving waarin we leven: de schepping
komt tot bloei dóór en vóór mensen. Daarom is het belangrĳk dat het gemeentebestuur
samen met haar inwoners zorgt voor een goede leefomgeving voor mens en dier. Er moeten
op korte termĳn stappen worden gezet om de energievoorziening in onze gemeente te
verduurzamen, maar wél in samenspraak met haar inwoners.

SAMEN BOUWEN AAN EEN DIENSTBARE OVERHEID
De ChristenUnie is ervan overtuigd dat een goed, eerlĳk en betrouwbaar bestuur een
belangrĳke basis vormt voor een bloeiende samenleving waarin iedereen kan participeren.
De gemeente moet goed bereikbaar en benaderbaar zĳn voor al haar inwoners.
Bĳ ons werk in de gemeente en bĳ het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we
ons laten inspireren door de Bĳbel, het betrouwbare Woord van God. In Jeremia 29: 7 lezen
we
‘Bid tot de Heer voor de stad, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie
bloei’.
Dat willen we als ChristenUnie Altena ook in de komende vier jaar weer van harte doen.
Doet u met ons mee?
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Wonen en ruimte
Wonen is één van de belangrijkste thema’s van dit moment. Hoewel we in de afgelopen
raadsperiode succesvol hebben gepleit voor behoud van openbaar groen in de kernen,
aandacht voor alternatieve woonvormen en betrokkenheid van inwoners bij de nieuwe
omgevingsvisie, is de druk op de woningmarkt momenteel enorm. We zien een toenemende
trek vanuit de steden naar Altena waardoor het tekort aan beschikbare woningen alleen
maar toeneemt en de prijzen enorm stijgen. Starters komen hierdoor nauwelijks nog aan
een woning en doorstroming voor senioren wordt ook steeds lastiger. ChristenUnie Altena
denkt dat dit probleem niet wordt opgelost door slechts te bouwen, zeker niet als
bouwprojecten ook nog eens volledig in handen zijn van projectontwikkelaars. Gezamenlijke
belangen zoals ruimtelijke kwaliteit, voldoende openbaar groen en prettige openbare ruimte
voor spelen en bewegen in de woonwĳken zijn hierin belangrijk. Een stevige regiefunctie
van de gemeente is hierbij essentieel, zodat onze inwoners geen melkkoe van de markt
worden.
Daarbij zijn het behoud van de sociale structuur en identiteit van de afzonderlijke kernen
essentieel. Om dit te waarborgen pleiten wij voor maximale betrokkenheid van inwoners bĳ
nieuwbouw: enerzijds door hen te betrekken bij de uitwerking van de omgevingsvisie,
anderzijds door de regie over de eigen woning en woonomgeving te geven en (collectieve)
zelfbouw zo veel mogelijk te stimuleren. Hierbij moet niet direct gedacht worden aan de
klassieke woonvormen zoals vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen, maar ook aan
bijvoorbeeld tiny houses, knarrenhoven, collectieve zorgwoningen, meergeneratiewoningen.
Hiermee wordt de sociale structuur van de kernen vergroot en worden de mogelijkheid om
naar elkaar om te zien en zelfredzaamheid versterkt. Verder wordt speculatie met grond en
huizen voorkomen, zodat deze weer betaalbaar worden.
Naast goede huisvesting voor onze burgers hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor
de arbeidsmigranten die in Altena werken en verblijven. Net als ieder ander hebben ook zĳ
recht op passende huisvesting. Samen met bedrijven die arbeidsmigranten in dienst hebben
moet gezocht worden naar woonoplossingen die menswaardig zijn en niet tot
ontwrichtingen of gevoelens van onveiligheid leiden.
Speerpunten van ChristenUnie Altena gericht op wonen:
Minimaal 25% van de nieuwbouw vindt plaats als collectieve zelfbouw;
Zorgen voor voldoende ambtelijke capaciteit om nieuwe woonvormen en zelfbouw te
faciliteren en te begeleiden;
Inwoners van Altena voorzien van mogelijkheden om woningen te ontwikkelen die bĳ
de kernen passen door middel van actieve grondpolitiek;
Gemeentegrond die vrijkomt bij bijvoorbeeld de sloop van scholen wordt ingezet voor
collectieve zelfbouw;
Versimpeling van de regelgeving om woningsplitsing mogelijk te maken;
Bij elke kern realiseren we voldoende (sociale huur)woningen voor jongeren, gezinnen
en ouderen die in hun eigen dorp willen blijven wonen zodat de sociale structuur in de
kernen behouden blijft;
Zoeken naar een goede mix van ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie, door alleen
in de kernen nieuwe woningen bouwen waar deze kwaliteiten geborgd zijn en waar
mogelijk kernen uit te breiden.
Menswaardige huisvesting van arbeidsmigranten en asielzoekers.
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Zorg en welzijn
ChristenUnie Altena gelooft in de participatiesamenleving. Het is belangrijk dat mensen
elkaar helpen en voor elkaar zorgen als het kan. Tegelijkertijd moet de overheid zorgen voor
passende ondersteuning en hulp aan inwoners die het niet op eigen kracht redden. Helaas
zijn er in de afgelopen jaren grote structurele tekorten ontstaan in het sociale domein, met
name op het gebied van de jeugdzorg. ChristenUnie Altena maakt zich zorgen over
kwetsbare mensen die de dupe kunnen worden van recente bezuinigingen op het sociaal
domein en wil de effecten van deze bezuiniging eerst verder onderzocht hebben. We pleiten
er daarom voor om met overschotten op andere posten de bezuinigingen op het sociaal
domein te beperken.
ChristenUnie Altena is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een
menselijke schaal, goed bereikbaar en met een menselijk gezicht. De samenwerking tussen
gemeente en zorgpartners moet bevorderd worden. Het is belangrijk dat kerken in onze
gemeente een volwaardige gesprekspartner van de gemeente zijn. Ook het verminderen van
de gemeentelijke bureaucratie is een aandachtspunt. ChristenUnie Altena wil dat er gedacht
wordt vanuit de zorgvraag van inwoners. We komen op voor de ondersteuning van
mantelzorgers en streven naar het minimaliseren van regels en drempels bij het aanvragen
van een mantelzorgwoning. Daarnaast wil ChristenUnie Altena dat het dat gebruik van een
persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk blijft en dat onze inwoners bekend zijn met die
mogelijkheid. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid om identiteitsgebonden zorg of
andere noodzakelijke zorg in te kopen, ook als deze niet gecontracteerd is.
Met het VN-verdrag handicap is een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking
dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verdergaan. Mensen met een beperking
moeten op alle fronten mee kunnen doen. Daarom wil ChristenUnie Altena een
inclusieagenda opstellen voor onze gemeente om zo daadwerkelijk stappen te zetten naar
een inclusievere samenleving. Dit betekent onder meer dat de gemeente ervoor moet
zorgen dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking, ook digitaal. Ook moet de gemeente actief zoeken naar mogelijkheden om
kinderen met een beperking meer te laten bewegen.
Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Woningen moeten dus
geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. ChristenUnie Altena wil
woonzorginitiatieven stimuleren door dit mogelijk te maken in bestemmingsplannen,
gemeentegronden hiervoor actief in te zetten en particuliere initiatieven ambtelijk te
ondersteunen, waarbij inwoners elkaar ondersteunen in de verschillende levensfasen, zoals
kangoeroewoningen/meergeneratiewoningen.
ChristenUnie Altena heeft zich in de afgelopen periode ingezet voor ouderen. Mede daardoor
is Altena een dementievriendelijke gemeente geworden en is sport en bewegen voor
ouderen een speerpunt in het sportbeleid geworden. Daarnaast worden er in samenwerking
met de bibliotheek cursussen aangeboden om ouderen meer digitaal vaardig te maken.
Verder zijn er in overleg met wijken, kerken en verenigingen laagdrempelige
inloopvoorzieningen met een sociale functie gestart, zoals bijvoorbeeld De Altenaer in
Werkendam. Ook in de komende raadsperiode zal ChristenUnie Altena zich inzetten om
ouderen volledig onderdeel te laten zijn van onze gemeente. Zo is het belangrijk dat de
website van de gemeente duidelijk is voor ouderen en dat de gemeente ook telefonisch
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goed bereikbaar is. Per wijk moet er een actuele sociale kaart met voorzieningen zijn, die
ook in gedrukte vorm beschikbaar is.
Onze gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang van
vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen
krijgen. ChristenUnie Altena streeft ernaar dat nieuwkomers zo snel mogelijk worden
opgenomen in onze samenleving. De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van
statushouders halen, maar bewaakt ook dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt.
De gemeente Altena moet tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook
wanneer daar geen landelijke regeling voor is.
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. Verder mag niemand in onze gemeente buiten zijn
of haar wil op straat slapen. Daarom moet de gemeente zorgen voor opvangplekken voor
mensen met een acute woonbehoefte, die door bijvoorbeeld scheiding of schulden is
ontstaan.
Speerpunten van ChristenUnie Altena op het gebied van zorg en welzijn:
Betaalbare zorg dichtbij huis met een persoonlijke benadering;
Zoveel mogelijk keuzevrijheid voor en inspraak van de zorgvrager;
Een inclusie-agenda voor goede toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen
met een beperking;
Goede ondersteuning van voorzieningen voor de ouderen in onze gemeente;
Goede ondersteuning voor vluchtelingen en migranten;
Bij armoede inzetten op preventie en vroegsignalering;
Opvangplekken voor mensen in crisissituaties.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

6

SAMEN BOUWEN
AAN ALTENA

Energie, klimaat en milieu
Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping. Onze gemeente Altena beschikt over
prachtige landschappen waar we kunnen genieten van de wonderlijke schoonheid van
bloemen, bomen, insecten en andere dieren. Dat geeft ruimte voor gezonde ontspanning.
Omdat het onze taak is om zorgvuldig om te gaan met de schepping, wil ChristenUnie
Altena zich inzetten voor behoud en verbetering van alles wat groeit en bloeit in onze
gemeente.
Allereerst willen we ons inzetten voor het aanbrengen van meer groen in de bebouwde
omgeving. door het vervangen van straatstenen voor bomen en planten en het inrichten van
meer groen in nieuwbouwplannen. Door het aanbrengen van meer bomen en planten
helpen we om de hittestress te verminderen en de biodiversiteit in stand te houden. Meer
groen door minder stenen betekent ook dat water beter wordt vastgehouden en dat
wateroverlast wordt tegengegaan.
Ook willen we als lokale partij een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2uitstoot, om zo de verdere opwarming van de aarde te voorkomen. ChristenUnie Altena wil
daartoe allereerst dat iedere inwoner van de gemeente toegang heeft tot alternatieve
energiebronnen, juist ook als zij hier onvoldoende geld voor hebben. Ten tweede pleiten we
voor prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties, die een voortrekkersrol
kunnen vervullen bij het verduurzamen van woningen. Verder moet de gemeente
inwonerinitiatieven om alternatieve energiebronnen te exploiteren faciliteren, omdat we het
belangrijk vinden dat verduurzaming van energie samen met de inwoners tot stand komen.
Daarbij is het ook belangrijk dat de faciliteiten voor het opladen van elektrische auto’s in de
gemeente verbeteren, zowel in woonwijken als carpoolplaatsen of parkeerterreinen bĳ
voorzieningen. Tot slot stimuleren we bedrijven om energie te besparen, over te schakelen
op schonere vormen van energie en zoveel mogelijk schone energie op te wekken op de
industrieterreinen. Prioriteit ligt daarbij op de installatie van zoveel mogelijk zonnepanelen
en het aanleggen van groene daken. Daarnaast moeten bedrijven uitgedaagd worden om
met innovatieve ideeën én lokale kennis en kunde verder te verduurzamen.
Zorgvuldig omgaan met de schepping betekent voor ChristenUnie Altena ook dat we
zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen. Daarvoor willen we het verbruik van
grondstoffen reduceren én het gebruik van duurzamere materialen stimuleren. Dat geldt in
de eerste plaatse voor de gemeente, waarbij gedacht kan worden aan de bouw of de aanleg
van wegen. Ook voor inwoners is hier echter winst te behalen, door bewustere koop en
recycling te stimuleren. Ook het verfijnen van ons afvalsysteem kan hieraan bijdragen.
Hierbij kan gedacht worden aan het beprijzen van restafval, het aanleggen van
verzamelcontainers in de wijk of het meer frequent ophalen van GFT in de zomer.
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Speerpunten van Christen Unie Altena op het gebied van energie, klimaat en
milieu:
meer groen en minder stenen in en rondom bestaande dorpen en nieuwe wijken
waarin kinderen heerlijk kunnen spelen en ouderen meer kunnen sporten en
bewegen;
Aanplanten van meer bomen die voor verkoeling en een gezonder leefklimaat;
Voor mensen die hun tuin willen vergroenen stellen we gratis bomen beschikbaar
Inwoners vroegtijdig betrekken bij alternatieve vormen voor het verwarmen van
woningen;
Er komt een duurzaamheidslening voor mensen die het verduurzamen van hun huis
niet (volledig) zelf kunnen betalen.
Faciliteren van initiatieven van inwoners en bedrijven om zelf alternatieve
energiebronnen te exploiteren;
Zoveel mogelijk energie opwekken op industrieterreinen.
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Een betrouwbare overheid
Als ChristenUnie Altena zijn we ervan overtuigd dat een eerlijk en betrouwbare overheid een
belangrijke basis vormt voor een bloeiende samenleving. Inwoners moeten een beroep
kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, gezondheid, veiligheid of bestaanszekerheid in
het geding is. We vinden dat de overheid beter naar haar burgers moet luisteren. Ons
gemeentebestuur dient ervoor te zorgen dat onze inwoners snel en adequaat geholpen
worden. Bureaucratische drempels moeten hierbij zoveel mogelijk weggenomen worden. De
overheid moet voor iedere inwoner van Altena benaderbaar en bereikbaar zijn.
ChristenUnie Altena stimuleert dorpsinitiatieven, maar ook initiatieven van instellingen,
verenigingen, bedrijven en kerken zoals bijvoorbeeld de Hartenbrigade in Giessen. Hierbĳ
past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. Gelet op grote
diversiteit van onze 21 kernen is contact met inwoners heel belangrijk als het gaat over
dorpsbeleid en voorzieningen. De dorpen bepalen zelf hoe zij het contact met de gemeente
willen organiseren. Voor een betrokken kernbeleid kiest de ChristenUnie voor het inzetten
van dorpsambassadeurs. Dit zijn mensen die met beide benen in de dorpssamenleving staan
en gemakkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders.
ChristenUnie Altena staat voor verstandig en stabiel financieel beleid. Daarom moeten
verschillende belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen. Bij bezuinigingen wil de
ChristenUnie zorg en veiligheid zoveel mogelijk ontzien. Daarnaast zien wij erop toe dat het
geld ook zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt, dus zo min mogelijk geld besteden aan
overhead onnodige directiekosten. Uiteraard moet er voor mensen met weinig financiële
draagkracht maatwerk mogelijk zijn.
Speerpunten van ChristenUnie Altena gericht op een betrouwbare overheid:
Het bouwen aan een betrouwbaar en bereikbaar gemeentebestuur
Het aanstellen van een dorpsambassadeur per kern;
Ruimte bieden aan eigen initia�even;
Verbetering van de dienstverlening door vaste aanspreekpunten voor inwoners en bedrijven
die contact zoeken met gemeente en ruime openings�jden en bereikbaarheid van het
gemeentehuis;
Voldoende vakbekwame ambtenaren en minder bureaucratie
Bij bezuinigingen worden zorg en veiligheid zoveel mogelijk ontzien.
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Veiligheid
De veiligheid in onze gemeente Altena staat onder druk door tekorten op het sociale
domein. Drugs- en andere verslavingen vormen een voedingsbodem voor de beïnvloeding
van onze samenleving door criminele activiteiten. Het gevolg daarvan is het vervagen van
normen en waarden en een afname van het gevoel van veiligheid. Het verhogen van
budgetten op het gebied van handhaving is zinloos als er aan de preventieve kant wordt
bezuinigd. ChristenUnie Altena vindt dat veiligheid wijkgericht opgepakt moet worden door
goede samenwerking tussen politie, gemeente, burgers en andere betrokken partijen.
ChristenUnie Altena wil het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij
overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij serieus worden genomen en snel worden opgevolgd.
Tegen illegale hennepkwekerijen moet hard worden opgetreden. De gemeente moet alle mogelijke
middelen inzetten tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische
drugs en lachgas.
Ook moet bij ouderen die langer thuis wonen het gevoel van veiligheid worden bevorderd
door een goede inrichting van de openbare ruimte (bijvoorbeeld goede verlichting en veilige,
vlakke stoepen) en door het tegengaan van eenzaamheid middels voldoende
ontmoetingspunten in alle dorpen.
Een ander aandachtspunt zijn de aanrijtijden van hulpdiensten in onze gemeente. Zolang de
maximale aanrijtijden van 15 minuten structureel wordt overschreden, zullen we elke kans
aangrijpen om dat onder de aandacht te brengen. Totdat de aanrijtijden zijn verbeterd, is
het van levensbelang dat het AED-netwerk in de gemeente op orde is en EHBO-verenigingen
en andere opleiders middelen krijgen om mensen op te leiden en herhalingstrainingen te
geven.
De positie van de vrijwillige brandweer staat onder druk door Europese regelgeving.
ChristenUnie Altena staat voor het behoud van onze lokale brandweermannen en -vrouwen.
Speerpunten van ChristenUnie Altena gericht op veiligheid:
Streng optreden bij overlast en serieus omgaan met de meldingen die door inwoners
worden gedaan (inclusief terugkoppeling);
Goede samenwerking tussen politie, inwoners, samenwerkingspartners en gemeente;
Voorlichting voor particulieren en bedrijven over risico’s en gevolgen van ondermijning van
de maatschappij door ondergrondse criminaliteit;
Zorgen dat aanrijtijden van hulpdiensten binnen de landelijke normen vallen en investeren
in lokale hulpverlening door EHBO en brandweer;
Op zorgvuldige respectvolle manier blijven communiceren met alle inwoners over de
maatregelen en ontwikkelingen rondom corona.
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Gezin, jeugd en onderwijs
ChristenUnie Altena vindt het belangrijk dat jongeren gezond en vrij van verslaving
opgroeien. Daarom vragen we aandacht voor de gezondheid van jongeren in onze
gemeente en pleiten we voor preventie en vroegsignalering. Dankzij een motie van de
ChristenUnie is er veel aandacht voor preventieve maatregelen. Door een samenwerking van
stichting Chris en stichting Voorkom worden inmiddels op bijna alle scholen in Altena mooie
tweedaagse lesprogramma’s aangeboden die volledig vergoed worden door de gemeente
(LEV2live). In deze programma’s leren kinderen uit groep 7 en 8 om te gaan met
groepsdruk en invloed vanuit sociale media en worden ze geïnformeerd over drugsgebruik
en verslavingen. Dit willen we graag voortzetten. Ook ondersteunt ChristenUnie Altena de
rol van de praktijkondersteuner bij de huisarts om jeugdigen met lichte psychosociale
problematiek ondersteuning te geven. Aandacht voor de psychische gezondheid bij kinderen
en hun ouders is nodig, met extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder
jongeren.
ChristenUnie Altena wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen in
de gemeente om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en
zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen. Het ondersteunen van tienermoeders met
goede zorg en begeleiding is een aandachtspunt.
Voor ChristenUnie Altena is het onderwijs een plek waar kinderen kennis opdoen, maar waar
ook persoonlijke en maatschappelijke vorming plaatsvindt. Kernbegrippen voor goed
onderwijs zijn keuzevrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionaliteit.
ChristenUnie Altena wil staan voor deze kernbegrippen en goed onderwijs ondersteunen.
Daarnaast zijn kleine scholen vaak sterk geworteld in hun omgeving. De ChristenUnie heeft
zich daarom zowel landelijk als op lokaal niveau ingezet voor behoud van kleine scholen.
Ook voor de komende raadsperiode blijft dit voor ons een aandachtspunt. Verder pleit
ChristenUnie Altena voor goede onderwijshuisvesting in onze gemeente waarbij ontwikkeling
en vernieuwing van onderwijs wordt gestimuleerd er aandacht is voor duurzaamheid van de
gebouwen en een goed binnenklimaat.
Ook ondersteunt ChristenUnie Altena initiatieven die gericht zijn op een goede
(taal)ontwikkeling, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Elk kind moet gebruik
kunnen maken voor vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Deelname daaraan mag niet
belemmerd worden door kosten. In het bijzonder ondersteunen we initiatieven die gericht
zijn op het bevorderen van de taalontwikkeling van kinderen die in een taalzwakke
omgeving opgroeien. Een mooi voorbeeld hiervan uit de afgelopen raadsperiode is het
opzetten van een taalklas waar alle nieuwe migrantenkinderen tussen 7 en 11 jaar uit de
gemeente gebruik van kunnen maken. Samenwerking tussen onderwijs, bibliotheken en
wijkteams bij de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid moet gestimuleerd worden.
ChristenUnie Altena geeft ruim baan aan (preventieve) initiatieven voor jongeren vanuit de
samenleving. Initiatieven als een lokaal jongerencentrum, een ontmoetingsplek of sport- en
spelactiviteiten in wijken of dorpen worden waar mogelijk ondersteund en opgenomen in het
subsidieprogramma van de gemeente.
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Speerpunten van ChristenUnie Altena gericht op gezin, jeugd en onderwijs
Goede jeugdzorg met een persoonlijke aanpak en keuzevrijheid voor ouders;
Inzet op vroegsignalering en preventie, bijvoorbeeld bij verslavingen en psychische
problematiek;
Steun voor pleegzorg en andere lokale zorginitiatieven;
Behoud van kleine scholen in de dorpskernen;
Stimuleren van initiatieven gericht op taalstimulering en kansengelijkheid voor
kinderen;
Bouw van duurzame en goede schoolgebouwen.
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Economie
Voor de ChristenUnie draait economie niet alleen om groei en meer consumeren. Een economie is
volgens ons pas gezond wanneer iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, wanneer
werken en vrije tijd in balans zijn en wanneer groei groen is en grenzen kent.
ChristenUnie Altena ziet kansen om een 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. Verder moet de gemeente binnen de spelregels van aanbestedingen
zoveel mogelijk regionale bedrijven betrekken in hun plannen. Samen met ondernemers wordt, ook
in kleine kernen, gekeken naar slimme combina�es van detailhandel, cultuur of andere initiatieven.
ChristenUnie Altena 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 landschap.
ChristenUnie Altena blijft zich vanuit onze levensovertuiging verze�en tegen de invoering van
koopzondagen. De zondag is een collectieve rustdag die de samenleving ten goede komt.
Tot slot vraagt de schaarste in ruimte en op de arbeidsmarkt om scherpere keuzes. De mate van
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de wijze waarop huisvesting van werknemers is
geregeld zijn belangrijke criteria om bedrijfsvestiging of uitbreiding mogelijk te maken. Zo kan een
bedrijf dat afhankelijk is van arbeidsmigranten niet uitbreiden als de huisvesting van deze mensen
niet goed is geregeld. Daarnaast zullen we actief moeten werken aan een goed evenwicht in plaats
van continue groei
Speerpunten van ChristenUnie Altena op het gebied van economie:
Regionale bedrijven binnen de geldende regels een kans geven bij aanbestedingen.
Ruimte in kleine dorpen mogelijk maken voor een lokale timmerman of schilder.
Belangrijke sectoren zoals agro/food, mari�em en arbeidsmarkt verdienen een
projectmatige ondersteuning op basis van gedefinieerd programma. We geven er de
voorkeur aan om dit met financiële steun terug te leggen bij de sectoren.
Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst en krijgen de ruimte voor
een moderne bedrijfsvoering gericht op duurzaamheid, dierenwelzijn,
energiebesparing, milieu en/of landschap.
Net als voor de transitie in de landbouw willen we de komende jaren ook de detailhandel
steeds vaker ruimte geven binnen bestemmingsplannen om flexibeler met de functie om te
kunnen gaan.
de zondag is een collectieve rustdag die de samenleving ten goede komt
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Werkgelegenheid
ChristenUnie Altena maakt zich sterk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo
willen we ons inzetten voor mensen die moeite hebben met het vinden van een passende
baan door hen daarbij hulp en begeleiding te beiden. Voor inwoners voor wie betaald werk
niet is weggelegd, is werk in gesubsidieerde instellingen en in de zorg een volwaardige optie
om mee te doen. ChristenUnie Altena wil zich sterk maken om dergelijke werkplekken te
realiseren en hecht waarde aan diverse vormen van participatie voor zo veel mogelijk
inwoners. Voor langdurig werklozen kunnen tijdelijke arbeidsplaatsen om werkervaring op te
doen kansen bieden om terug te keren op de arbeidsmarkt, zonder dat daarbij betaalde
arbeidsplaatsen verdrongen worden. Inwoners die uitsluitend onder beschutte
omstandigheden kunnen werken, moeten ruimhartig worden ondersteund bij het vinden van
een passende werkplek.
Voor statushouders is het essentieel om gelijktijdig met de inburgeringslessen stages te
lopen bij werkgevers om goed te kunnen integreren en de Nederlandse taal te leren.
ChristenUnie Altena wil zowel mannen als vrouwen met een migratieachtergrond stimuleren
een passende baan te vinden en daarbij rekening houden met hun culturele achtergrond,
opleiding, werkervaring en mogelijkheden.
Ook maakt ChristenUnie Altena zich sterk voor (technisch) onderwijs in onze regio. De
gemeente moet zich inspannen om ondernemers en onderwijsinstellingen met elkaar in
contact te brengen. Het is van groot belang de instroom van technisch en praktisch
opgeleide jongeren te vergroten om daarmee ook de continuïteit en de aantrekkingskracht
naar bedrijven te waarborgen. Voor jongeren moet er voldoende werkgelegenheid zijn in
onze gemeente.
Laaggeletterdheid op het gebied van taal en digitale vaardigheden moet serieus aangepakt
worden om de kans op een baan te vergroten.
Speerpunten van ChristenUnie Altena op het gebied van werkgelegenheid:
Meer ruimte voor menselijke maat bij sociale zekerheid;
Lokale bedrijven betrekken bij de sociale werkvoorziening in Altena;
Statushouders helpen met integreren door hen snel aan de slag te laten gaan met passende
begeleiding;
Inzetten op bedrijfsscholen en stageplekken in de regio, ook voor HBO en universitair
onderwijs;
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Mobiliteit
ChristenUnie Altena vindt het van belang dat mensen zich op een gemakkelijke manier in
onze gemeente kunnen verplaatsen. We hechten waarde aan een betere mobiliteit, zodat
onze inwoners elkaar goed kunnen bereiken en de leefbaarheid in onze uitgestrekte
gemeente vergroot wordt. Eén van onze prioriteiten voor de komende jaren is dan ook het
investeren in de bereikbaarheid van de kernen en voorzieningen. Veel vormen van mobiliteit
gaan echter ten koste van de kwaliteit van onze leefomgeving, gezondheid, klimaat en
verkeersveiligheid. Om Altena duurzaam mobiel te houden moeten we vervoersmiddelen
schoner en slimmer maken, duurzame en efficiënte vormen van mobiliteit stimuleren en
onnodige mobiliteit voorkomen. Voor elke reisafstand moet het duurzaamste alternatief ook
het aantrekkelijkst zijn. We willen het gebruik van elektrische deelauto’s stimuleren om zo
het eigen autobezit terug te dringen, zodat minder parkeerruimte nodig is.
We willen de groei van het fietsgebruik in Altena fors stimuleren. Voor korte afstanden moet
het gebruik van de fiets het meest logische vervoersmiddel zijn. ChristenUnie Altena wil
daarom investeren in voldoende en veilige fietsenstallingen bij winkel en OV-punten. Op elk
OV-punt komen deelfietsen beschikbaar. We zetten in op het verbeteren van ons
fietspadennetwerk waarbij sport- en schoolroutes prioriteit hebben. Daarnaast zorgen we
voor een goed netwerk van laadpunten voor toeristische fietsers. Voor de veiligheid van
voetgangers willen we zebrapaden beter zichtbaar maken en investeren in veilige en goed
toegankelijke looproutes naar dorpscentra en zorgvoorzieningen.
Het openbaar vervoer in onze gemeente is nog altijd een zorgenkindje. Juist in de
coronacrisis werd pijnlijk zichtbaar dat in onze gemeente buslijnen bij onderbezetting
makkelijk geschrapt werden. ChristenUnie Altena wil dat het openbaar vervoer een
aantrekkelijk alternatief is voor de auto. We blijven ons voluit inzetten om de robuuste OV
verbinding Breda – Utrecht gerealiseerd te krijgen. We vinden het cruciaal dat in de
komende jaren met een extra inzet van de gemeente elke kern én elk bedrijventerrein
bereikbaar blijft met het openbaar vervoer. Verder zoeken we zoeken naar een goede
combinatie van reguliere buslijnen en flexibel vervoer op maat. De gemeente moet bereid
zijn om hierin ook zelf te investeren. Vervoer over water is voor Altena een belangrijke
aanvulling op het busvervoer. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om de
veerverbindingen overeind te houden. ChristenUnie Altena vindt dat de provincie moet
meebetalen aan de veerverbindingen die voor onze inwoners noodzakelijk zijn.
Met de aanpak van de A27 komt de bereikbaarheid richting Gorinchem en Breda onder grote
druk te staan. Daarnaast zal de druk op de N267 en N322 toenemen. Voor Altena is het
cruciaal dat tijdens de werkzaamheden aan de A27 ingezet wordt op het tegengaan van
sluipverkeer door de kernen, veilige fietsroutes en een reëel alternatief met het openbaar
vervoer over of langs de A27. In overleg met Rijkswaterstaat en de provincie dient hiervoor
een plan te worden opgesteld waarbij de inwoners betrokken worden. Bij de aanpak van de
A27 zet de gemeente Altena zich ervoor in dat de beide viaducten in Hank geschikt worden
voor normaal hoog verkeer en een goede aansluiting van het regionaal bedrijventerrein in
Werkendam bij de Tol op de A27. Tot slot moet de gemeente zich inzetten voor de aanleg
van een rotonde op de N322 direct ten oosten van de A27 en een goede doorstroming op de
Kromme Nol in Wijk en Aalburg.
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Speerpunten van Christen Unie Altena op het gebied van mobiliteit:
Duurzame mobiliteit stimuleren, onder meer door de inzet van deelauto’s;
Zorgen voor een veilig en uitgebreid fietspadennetwerk;
Goed openbaar vervoer binnen de gemeente door behoud van reguliere buslijnen en
inzet van flexibel openbaar vervoer;
Het overeind houden van de veerverbindingen;
Goed openbaar vervoer van en naar Breda en Utrecht waarborgen;
Goede bereikbaarheid van gemeente Altena tijdens de aanpak van de A27 door het
tegengaan van sluipverkeer binnen de gemeente en een goede samenwerking met
de provincie en Rijkswaterstaat voor vervoersbewegingen buiten de
gemeentegrenzen.
Aanpak van de Kromme Nol in Wijk en Aalburg,
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Sport, kunst en cultuur
Ook de komende raadsperiode wil de ChristenUnie zich inzetten voor sport. Allereerst zorgt
sport voor een gezonde en vitale samenleving. Verder brengt het mensen samen en leert
het om respectvol met elkaar om te gaan. Of het nu gaat om een wandelingetje in de buurt,
het fietstochtje naar je werk of de vijf kilometer rennen in je eigen kern; het is voor ieder
mens goed om te bewegen. Om een vitale samenleving binnen de gemeente Altena vorm te
geven vindt ChristenUnie Altena het nodig om ook voor de toekomst voldoende
sportfaciliteiten te hebben: van openbare beweegplekken tot sportparken en
sportaccommodaties. Omdat plezier bij sporten voor ons voorop staat, kiest ChristenUnie
Altena verder voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. Inclusieve
sport voor iedereen (breedtesport) binnen de gemeente Altena moet dan ook meer op de
kaart gezet worden. Daarbij moet sport voor iedere inwoner toegankelijk zijn: voor jong en
oud, maar ook voor mensen met een beperking of een klein inkomen.
Ook kunst en cultuur zijn van belang voor onze inwoners. Cultuur weerspiegelt de historie
van de gemeente en de manier van samenleven en in kunst vinden mensen ontspanning en
betekenis. ChristenUnie Altena vindt het dan ook belangrijk dat er een toegankelijk aanbod
van kunst en cultuur is, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Het is mooi om te zien
hoe de Bibliotheek Altena verschillende projecten voor het basisonderwijs heeft opgezet,
waardoor alle kinderen binnen de gemeente Altena al op jonge leeftijd kennismaken met
cultuur. ChristenUnie Altena vindt het belangrijk om deze samenwerking in de komende
jaren verder uit te bouwen. Daarnaast vragen we aandacht voor het kerkelijk erfgoed.
Monumentale kerkgebouwen in onze kernen zijn beeldbepalend voor onze gemeente. Voor
veel inwoners van de gemeente Altena zijn kerken verbonden aan belangrijke
levensmomenten en bieden ze een plek voor bezinning. De ChristenUnie vindt het belangrijk
dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven voor het onderhoud van
monumentale (kerk)gebouwen.
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Speerpunten van ChristenUnie Altena gericht op sport:
Extra middelen inzetten voor het inrichten van openbare beweegplekken en
sportaccommodaties ten dienste van breedtesport;
Subsidiëren van initiatieven die bewegen en ontmoeten in de kernen voor alle
leeftijden stimuleren. Denk aan bankjes of wandelpaden;
Mensen met een klein inkomen moeten met korting of gratis kunnen deelnemen aan
sport. Voor kinderen geldt hetzelfde voor cultuuractiviteiten.
Het schoolzwemmen moet gestimuleerd en vergoed worden;
De buurtsportcoaches blijven ingezet worden om de verbinding tussen sport,
onderwijs en zorg te bevorderen;
Waar nodig moet de toegankelijkheid van accommodaties voor de
gehandicaptensport verbeterd worden.
Extra middelen voor cultuureducatie in het basis- en middelbaar onderwijs;
Uitbreiding van de samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in
samenwerking met de Bibliotheek Altena;
Streven naar volwaardige bibliotheken in Werkendam, Woudrichem en Wijk en
Aalburg, met uitleenpunten in de diverse kernen;
Het lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen en jongeren tot 18 jaar moet
gratis blijven en worden aangeboden bij aangifte van de geboorte;
Er moeten voldoende financiële middelen blijven voor het onderhoud van
monumentale kerkgebouwen.
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