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Inleiding 
ChristenUnie, partij in de samenleving 

De afgelopen raadsperiode zijn er in en door het Papendrechtse gemeentebestuur 
belangrijke stappen gezet. De ChristenUnie kijkt positief terug op de samenwerking binnen 
de gemeenteraad en in het bijzonder in de coalitie.  
Echter, het werk is nog niet gedaan. De komende jaren wachten er grote uitdagingen, juist 
ook op het terrein dat de ChristenUnie als de kerntaak van de lokale overheid ziet: het 
omzien naar elkaar. 

Of het nu gaat over het welzijn van inwoners of de samenwerking met lokale ondernemers; 
de ChristenUnie gelooft in de eigen kracht van Papendrecht en ziet daardoor mooie kansen. 
Van de gemeente vraagt dit een extra inzet als betrouwbare partner en sociale en dienstbare 
overheid. 

In dit verkiezingsprogramma presenteert de ChristenUnie Papendrecht haar ambities en 
plannen voor de komende raadsperiode. Op deze manier denkt de ChristenUnie op een 
eigentijdse, groene, sociale, bescheiden en dienstbare wijze invulling te geven aan het 
bestuur van de gemeente Papendrecht. Op deze wijze wil de ChristenUnie invulling geven 
aan de zorg voor onze naasten en onze omgeving. 

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten politici van de 
ChristenUnie zich inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over 
samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop 
geeft voor de toekomst. Maar, de Bijbel roept ook op om de daad bij het Woord te voegen. 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en 
doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Papendrecht! 

Doe met ons mee. Geef geloof een stem! 
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1  Papendrecht: een sociale en dienstbare gemeente  
De overheid luistert en geeft een antwoord op maat 

 De ChristenUnie: 

Investeert in dienstverlening op maat voor alle inwoners 
Hecht aan goede communicatie 
Waakt over zorg voor kwetsbaren 
Investeert liever in mensen 
Investeert samen met inwoners in de wijken  

Een betrouwbare overheid is allereerst bereikbaar. Om te luisteren waar gevraagd, om te 
helpen waar nodig en waar mogelijk: om in gesprek te gaan!  
Als Christenen kennen we de opdracht die ons werd voorgeleefd door de Here Jezus Christus 
zelf: “Heb je naaste lief als jezelf”. In onze samenleving heeft ook de overheid deel aan deze 
opdracht.  Het is de taak van de overheid om haar burgers te dienen.  

Om burgers te ondersteunen zijn verschillende diensten beschikbaar. De ChristenUnie ziet 
daarbij ook kansen voor samenwerking met zelfstandige (niet-gemeentelijke) instellingen, 
zoals kerken en verenigingen. Ten aanzien van de ondersteuning van individuele burgers is 
veel bij wet vastgelegd. Echter, in de verantwoordelijkheid voor de uitvoering liggen veel 
kansen. De gemeente zal juist hier extra inzet moeten leveren om burgers te ondersteunen 
waar nodig. 

Dienstverlening op maat betekent ook dat rekening wordt gehouden met de voorkeuren van 
inwoners: digitale diensten voor wie ervoor kiest om dingen zelf te regelen, maar ook het 
vertrouwde loket, voor wie kiest voor direct contact.  

Zorg voor de kwetsbaren  
Vanuit onze Bijbelse opdracht heeft de ChristenUnie bijzondere aandacht voor de kwetsbaren 
in de samenleving. Het kan ieder mens overkomen dat hulp en bijstand noodzakelijk zijn. 
Het vraagt een wakend oog van overheid om tijdig en op maat die hulp en bijstand te 
bieden. 

De ChristenUnie ziet in deze bijzondere verantwoordelijkheid voor kwetsbaren in de 
samenleving grote uitdagingen. De ChristenUnie is met name bezorgd dat bestuurlijke 
problemen, zoals de beschikbaarheid van de juiste zorg en budgettaire tekorten, worden 
toegevoegd aan de zorgen van individuele burgers. 

De zorg voor en bescherming van kwetsbare jeugd is ook in Papendrecht een groot punt van 
aandacht. De ChristenUnie is kritisch op de bereikte resultaten. Er is nog steeds een 
verbeterslag te maken. Wachtlijsten moeten worden opgelost of verkort en de 
bereikbaarheid van zorg wordt verbeterd. De ChristenUnie pleit onder meer voor de 
inrichting van een permanente monitor om de aanvraag van hulp en beschikbaarheid van 
middelen beter in beeld te hebben. 

Ook de financiële kwetsbaarheid van gezinnen en alleenwonenden vraagt aandacht en actie 
van de gemeente. De ChristenUnie ziet het als een belangrijke opdracht om een sociaal 
isolement als gevolg van armoede te voorkomen; in het bijzonder voor kinderen. En wanneer 
de concrete actie van buiten het gemeentehuis komt, dan is het aan de gemeente die 
initiatieven ruimhartig te ondersteunen. 
In samenwerking met dergelijke initiatieven is al veel bereikt. Bijvoorbeeld door het project 
‘Schuldhulpmaatje’ op het gebied van preventie. Stichting Present bij praktische hulp. En 
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door de Papendrechtse Voedselbank ten aanzien van de ondersteuning van gezinnen en 
alleenwonenden. Deze organisaties verdienen goede en een (verantwoorde) financiële 
ondersteuning vanuit de gemeente.  
Overigens ziet de ChristenUnie niet alleen een taak voor de gemeente in financiële 
ondersteuning. Ook ten aanzien van de bekendheid en bereikbaarheid kan de gemeente 
ondersteunen. 

De ChristenUnie pleit voor het vastleggen en nastreven van concrete ambities. Zo zal de 
ChristenUnie de gemeenteraad voorstellen de ambitie uit te spreken om in de komende 
raadsperiode kinderarmoede een halt toe te roepen. Dat vraagt een daadkrachtige aanpak, 
bijvoorbeeld door te investeren in de signalering van gezinnen met financiële problemen. 
Daarnaast zal de ChristenUnie zich sterk maken dat niet alleen de gezinnen, maar ook 
verenigingen worden ondersteund in hun activiteiten. 

Stimuleren en activeren 
De ChristenUnie zal ook de komende jaren voortdurend met de verantwoordelijk wethouder 
in het college in gesprek blijven over de zorgtaken van de gemeente. Daarnaast bevorderen 
we het gesprek van de gemeente met mantelzorgers, kerken, zorgaanbieders en uiteraard 
ook mensen met een zorgvraag zelf. Doel van het gesprek is om te blijven leren hoe zorg en 
ondersteuning beter en efficiënter aangeboden kan worden. 
De zorg voor oud en jong moet op niveau blijven. Naast de persoonlijke verzorging is ook de 
aansluiting met de samenleving daarbij van groot belang. De ChristenUnie realiseert zich dat 
dit soms vraagt om meer ondersteuning in huis te kunnen krijgen of soms juist meer 
mogelijkheden om naar buiten te kunnen. 

De ChristenUnie wil werken aan een overheid die stimuleert en motiveert. In het bijzonder in 
het Sociaal Domein is dat van groot belang. Dat kan de gemeente niet alleen. Daar is 
samenwerking voor nodig! Maar, juist daarvoor zijn er in Papendrecht prachtige kansen. Het 
dorp kent een actief verenigingsleven, uitgebreid voorzieningenniveau en een overzienbare 
schaalgrootte.  
Naast meer aandacht voor samenwerking binnen het sociaal domein, ziet de ChristenUnie 
ook het belang van goede persoonlijke aandacht. Om de juiste hulp te krijgen, hebben 
mensen soms hulp nodig om de juiste vragen te stellen. En, standaardoplossingen zouden 
eigenlijk niet meer mogen bestaan. De gemeente is deze weg naar meer maatwerk reeds 
ingeslagen. De ChristenUnie wil daar de komende jaren een verder vervolg aan geven. 

Uiteraard realiseert de ChristenUnie zich dat nieuwe vormen van ondersteuning ook nieuwe 
kosten met zich meebrengen. De ChristenUnie wil daarom de gemeentelijke uitgaven 
voortdurend blijven doorlichten op noodzakelijke kosten. Richtlijn is daarbij liever te 
investeren in de ontwikkeling van mensen, dan in die van organisaties. 
De ChristenUnie ziet het als een gemeentelijke taak om mensen te stimuleren hun artistieke 
gaven en talenten te ontplooien en te genieten van kunst en cultuur. De gemeente heeft 
daarin een faciliterende rol, maar wel in verhouding met de gebruikersgroep. Zo zet de 
ChristenUnie de gemeentelijke subsidie voor Theater De Willem liever in als budget voor 
verenigingen voor de sportieve, creatieve en muzikale ontwikkeling. 
Ook ten aanzien van het stimuleren van lichamelijke beweging en sport kiest de ChristenUnie 
nadrukkelijk voor het investeren in de laagdrempelige bereikbaarheid en betaalbaarheid voor 
alle inwoners. Gemeentelijke bijdragen aan evenementen, zoals de Ladies Tour rond 
Papendrecht zouden daarvoor kunnen komen te vervallen. 
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Stimuleren en activeren van jeugd en jongeren 
De actieve samenwerking met inwoners vraagt voor iedere levensfase een andere 
benadering. Ten aanzien van de jeugd stimuleert de ChristenUnie het vergroten van 
mogelijkheden om mee te praten en eigen ideeën te realiseren. Zo zullen we ons inzetten 
voor daadwerkelijk oppakken van een groot deel van de ideeën uit het ‘Jong Papendrecht 
Denkt Mee’-project van 2017. Hieruit spreekt de kracht en creativiteit van de jeugd en daar 
kunnen we goed gebruik van maken. 

De ChristenUnie heeft ook oor voor de vraag naar eigen plekken voor de jeugd. Zo zetten we 
ons in voor het creëren van voldoende hangplekken voor jongeren op plekken waar dit geen 
overlast bezorgt. 
Voor de jongere jeugd streeft de ChristenUnie naar de realisatie van een nieuwe natuur-
speeltuin, bijvoorbeeld in de Vriezenpolder. Dit spreekt veel kinderen aan, ze leren er over de 
natuur en het stimuleert buitenspelen. Het succes van het betrekken van kinderen bij het 
vernieuwen van speelterreinen in de wijken dient wat ons betreft een vervolg te krijgen. 

Het beleid rondom jeugd en gezondheid verdient een meer ambitieuzer vervolg. De 
ChristenUnie ziet mogelijkheden dat projecten elkaar kunnen versterken. Zoals het 
stimuleren van gezonde voeding en meer bewegen, waarin scholen en verenigingen 
samenwerken. Maar ook de alcoholpreventie en de handhaving van het verbod op verkoop 
van alcohol aan minderjarigen. 

Zorg voor de Mantelzorgers  
De vele mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Keer op keer blijkt de belasting op de 
mantelzorgers enorm; velen geven zelfs aan overbelast te zijn. Goede en laagdrempelige 
ondersteuning krijgt van de ChristenUnie dan ook de hoogste prioriteit, in het bijzonder voor 
de kwetsbare oudere en hele jonge mantelzorgers. 
De inzet van mantelzorgers mag nooit een financiële (kostenbesparende) overweging zijn! 
De gemeente dient voor mantelzorgers een goede informatievoorziening over de 
mogelijkheden voor ondersteuning te ontwikkelen. De gemeente kan ook een rol spelen in 
het organiseren van lotgenotencontact, onkostenvergoedingen, respijtzorg, vrijstelling van 
sollicitatieplicht of logeervoorzieningen. 

Verbetering van gemeentelijke communicatie 
De ChristenUnie hecht aan goede communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners van 
Papendrecht. De communicatie moet eenvoudig en duidelijk zijn. Inwoners met vragen of 
klachten moeten niet alleen gehoord worden, maar zich ook gehoord voelen. 
Een dienstbare overheid handelt in het belang van inwoners. Daarbij past open en eerlijke 
communicatie, ook wanneer er een minder goede boodschap te vertellen is. De ChristenUnie 
stelt daarbij een dienende houding als norm. 

De ChristenUnie ziet als een belangrijk doel om de relatie van gemeentebestuur en 
ambtenaren met de inwoners te verbeteren. Er moet hard gewerkt worden aan het 
verwijderen van de drempels om vanuit het gemeentehuis naar buiten te treden. En 
omgekeerd mogen er ook geen drempels zijn om in gesprek te gaan met ambtenaren en 
bestuurders. Het is noodzakelijk te investeren in mogelijkheden voor participatie en inspraak. 

Naast de communicatie, dient ook de dienstverlening eigentijds en vraaggericht te zijn. Een 
eerste voorbeeld is meer mogelijkheden voor het digitaal aanvragen van gemeentelijke 
diensten en producten. 
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Verder uitbreiden van wijkgericht werken 
Investeren in de wijken vraagt meer dan geld alleen. Investeren in de wijken vraagt een 
dialoog met bewoners, ondernemers en organisaties die ieder hun eigen plek in die wijk 
hebben. De ChristenUnie wil de komende jaren de wijkgerichte aanpak vanuit de gemeente 
verbeteren. Alleen door samen te werken kan de overheid inspelen op zorgen en kansen in 
de wijken. Die samenwerking gaat met name over wat echt leeft in de wijk, zoals de thema’s 
schoon, heel, sociaal en veilig. 

De ChristenUnie zal zich daarom inzetten voor:  
Herstel van de subsidies voor straatfeesten en buurtactiviteiten 
Verminderen van regels rondom het organiseren van wijkgerichte activiteiten 
Ondersteunen van eigen initiatieven in en voor de wijk 
Bevorderen van direct contact tussen wijkbewoners en plannenmakers 

Samengevat 

Papendrecht: een sociale en dienstbare gemeente  
De overheid luistert en geeft een antwoord op maat 

Investeert in dienstverlening op maat voor alle inwoners  
Lokaal en digitaal loket: dienstverlening op maat, wat u zelf kunt regelen kan 
digitaal, maar u kunt ook kiezen voor direct contact.  

Hecht aan goede communicatie  
Communicatie wordt afgestemd op degene die wordt aangesproken,  
in gewone taal, van mens tot mens. 

Waakt over zorg voor kwetsbaren  
Geef prioriteit aan samenwerking met mensen en met ondersteuners.  
Werk vanuit een actieplan zorg, met oog voor jong en oud.  
Investeert liever in mensen  
Onderzoek steeds de voordelen van persoonsgebonden budgetten. 
Stel mensen boven evenementen of ‘luxe' zoals een theater. 
Investeert samen met inwoners in de wijken, door: 

Herstel van de subsidies voor straatfeesten en buurtactiviteiten 

Verminderen van regels rondom het organiseren van wijkgerichte activiteiten 
Ondersteunen van eigen initiatieven in en voor de wijk 
Bevorderen van direct contact tussen wijkbewoners en plannenmakers

Papendrecht
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2  Ondersteunen en investeren in het onderwijs 
Onderwijs verdient prioriteit en goede ondersteuning  

 De ChristenUnie: 

Waakt over de eigen identiteit van scholen 
Ondersteunt de ontwikkeling en vorming van integrale kindcentra 
Investeert in goede huisvesting op de beste locatie voor het onderwijs 
Versterkt de samenwerking tussen scholen en bedrijven 
Werkt aan de combinatie van onderwijs en sociaal domein 

Onderwijs is en blijft buitengewoon belangrijk. Daar wordt letterlijk gewerkt aan de basis van 
onze de toekomst, de jeugd. Het bestaand aanbod van onderwijs maakt Papendrecht tot een 
aantrekkelijke woongemeente en, ook niet onbelangrijk, het levert veel werkgelegenheid. 

Het aanbod van goed onderwijs is een verantwoordelijkheid waar veel instellingen en 
organisaties bij betrokken zijn. De gemeente heeft een bijzondere taak ten aanzien van de 
huisvesting van de scholen. Daarnaast werkt de gemeente met de scholen samen in de zorg 
voor gezinnen en kinderen. En in Papendrecht is, mede op initiatief van de ChristenUnie, veel 
geïnvesteerd in de kansrijke samenwerking tussen scholen en bedrijven.  
  

Behouden van christelijk onderwijs in Papendrecht   
De ChristenUnie vindt de vrijheid van onderwijs erg belangrijk. Daarom koesteren wij de 
diversiteit van onderwijsaanbod en de brede vertegenwoordiging van het christelijk 
onderwijs in Papendrecht. Het is belangrijk dat er, naast het openbaar onderwijs, voor 
ouders en leerlingen een vrije keuze blijft voor een school met een christelijke identiteit. 
Het behoud van de eigen identiteit van scholen vraagt bewuste keuzes. De ChristenUnie is 
daarom tegen de huisvesting van De Lage Waard en Het Willem de Zwijgercollege op één 
locatie. Dit zou het eigen karakter van beide scholen voor voortgezet onderwijs tekortdoen. 
De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor eigen, afzonderlijke huisvesting voor de 
scholen. 

Ontwikkeling integrale kindcentra   
De ChristenUnie ondersteunt de vorming van integrale kindcentra. In een kindcentrum 
werken een basisschool samen met kinderopvang (en de daar aan gelijkgestelde 
peuterspeelzalen).  Een kindcentrum is een plek waar kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen, juist door de samenwerking van opvang en onderwijs. Dit biedt ouders een veel 
betere aansluiting voor de combinatie van werk en gezin. Naast de aandacht voor 
doorgaande lijnen van ontwikkeling is dat van groot belang.  

Aandacht voor huisvesting 
De discussie over de huisvesting van de scholen voor voortgezet onderwijs leeft erg en 
maakt veel emoties los. De ChristenUnie deelt de bezwaren die klinken tegen het bouwen 
van scholen in de parken in Papendrecht. Ook is voor de fractie nog onvoldoende onderzocht 
wat de mogelijkheden of onmogelijkheden zijn van renovatie of vernieuwing op de huidige 
locaties. In het basisonderwijs zijn met vernieuwbouw, juist in Papendrecht, goede resultaten 
behaald. 
De gemeente staat voor belangrijke keuzes. Dat vraagt een belangenafweging, waarin 
wensen van het onderwijs, gevolgen voor omwonenden en de kosten voor de samenleving 
moeten worden afgewogen. De ChristenUnie wil dat die belangenafweging pas wordt 
gemaakt nadat alle betrokken zijn gehoord en alle opties duidelijk in beeld zijn. 



 9

Ook voor het basisonderwijs blijft goede huisvesting belangrijk. De wetgever heeft de rol van 
de gemeente veranderd. De ChristenUnie pleit ervoor dat gemeente en schoolbesturen ook 
in de toekomst in gesprek blijven. Bijvoorbeeld over noodzakelijk investeringen, bijvoorbeeld 
in goede klimaatbeheersing in oudere schoolgebouwen. Maar ook in het aanreiken van 
kennis en ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit de GGD.  

De ChristenUnie ziet belangrijke verbeterpunten in de verkeersveiligheid rondom de scholen. 
Gevaarlijke situaties dienen actief te worden opgepakt. Uiteraard past daarbij ook aandacht 
voor bewust autogebruik en soms zelfs ontmoediging. 

Investeren in de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven 
Papendrecht heeft een diversiteit aan bedrijven waar we trots op mogen zijn; van 
internationals tot lokale toppers, van grote ondernemingen tot sterke zelfstandigen en van 
veelbelovende start-ups tot eeuwenoude bedrijven. Onder ondernemers is er zorg over de 
beschikbaarheid van goed opgeleide mensen in de toekomst. Daarnaast is er, ondanks die 
diversiteit, druk op het benodigde aantal stageplaatsen en blijft de aantrekkingskracht van 
omliggende grote steden voor scholieren, studenten en pas-afgestudeerden erg groot.  

De ChristenUnie steunt al vele jaren de initiatieven om bedrijven en scholen samen te 
brengen. De ChristenUnie gelooft in de kracht van het lokale netwerk, ook tussen scholen en 
bedrijven. Die samenwerking heeft een positieve uitwerking voor school en bedrijf, maar 
vooral ook voor de scholier en de mannen en vrouwen op de werkvloer. De samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven kan nog verder worden uitgebreid en daar zal de 
ChristenUnie zich voor in blijven zetten.  

Benut de kansen door gezinnen te bereiken via de scholen. 
Goed contact met gezinnen is de basis voor goed hulp en begeleiding. Dit kan voorkomen 
dat ondersteuning of hulpverlening pas wordt ingezet wanneer problemen al complex zijn 
geworden. Het onderwijs heeft traditioneel een belangrijke rol in het voorkomen en 
signaleren van problemen in gezinnen.  
De ChristenUnie pleit voor meer ruimte voor de sterke combinatie van het onderwijs en 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit versterkt de positie van de scholen in hun wijk 
en biedt kansen, zoals ouderbegeleiding door het CJG in de scholen. Dit kan gecombineerd 
worden met bijvoorbeeld de introductie van spreekuren van het CJG op school. Dat zal 
bijdragen aan een lagere drempel om vroegtijdig hulp te vragen.  

Samengevat  

Ondersteunen en investeren in het onderwijs 
Onderwijs verdient prioriteit en goede ondersteuning  

Waakt over de eigen identiteit van scholen 
Investeert in goede huisvesting op de beste locatie voor het onderwijs 
Versterkt de samenwerking tussen scholen en bedrijven 
Werkt aan de combinatie van onderwijs en sociaal domein,  
zoals ‘school in de wijk’ en ouderbegeleiding CJG in de school

Papendrecht
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3  Groen en schoon Papendrecht 
Onze aarde hebben we in bruikleen 

De ChristenUnie: 

Maakt zich sterk voor meer aandacht voor bescherming van het milieu (ook in beleidskaders) 
Investeert in meer groen binnen de gemeente 
Wil een actieplan waardoor Papendrecht uiterlijk in 2050 energie-neutraal is 
Stimuleert eigen initiatieven op het terrein van groenonderhoud en milieuvriendelijke 
maatregelen 
Geeft fietsers altijd voorrang! 
Behoudt het groen boven de A15  

De ChristenUnie is een groene partij. Wij geloven dat we de aarde in bruikleen hebben en 
willen deze zo mooi mogelijk doorgeven aan volgende generaties. De gemeente kan op veel 
manieren bijdragen aan bescherming van het milieu, bevordering van energiebesparing en 
de ontwikkeling van Papendrecht als een groene gemeente. Hiervoor zijn, naast ambities, 
ook concrete actieplannen nodig. Daar zal de ChristenUnie zich sterk voor maken. 
Bijvoorbeeld voor een actieplan voor de ambitie om in 2050 een energie-neutrale gemeente 
te zijn. De gemeente neemt daarin het initiatief, maar betreft nadrukkelijk ook de inwoners 
en het bedrijfsleven bij deze grote, maar ook zeer belangrijke uitdaging. De ChristenUnie ziet 
de inrichting van een Energieloket, waar deskundig advies kan worden verkregen, daarbij als 
waardevolle eerste stap. 

In een groene gemeente is ook meer ruimte voor bomen, planten en struiken in het 
straatbeeld. Daarin ziet de ChristenUnie kansen voor een kwaliteitsverbetering. Meer ruimte 
voor mooi groen, biedt tevens ook de belangrijke ruimte voor vogels en insecten (in het 
bijzonder bijen). 
Het onderhoud, alsmede ook het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, vraagt om 
grote investeringen. Ook daarin streeft de ChristenUnie naar meer ambities. Er liggen grote 
kansen in het combineren van noodzakelijk onderhoud en vervanging met investeringen in 
diversiteit en kwaliteit en in de combinatie met burgerinitiatieven. In de inrichting van de 
openbare ruimte en het onderhoud van openbaar groen, wegen, bermen en sloten heeft de 
gemeente een voorbeeldfunctie. Bijvoorbeeld door vaker te kiezen voor waterpassende 
verharding en een milieuvriendelijk maaibeleid.  

Het stimuleren van het fietsen dient zich ook te vertalen in concrete maatregelen. De 
ChristenUnie wil daarom ruimere fietspaden en een overdekte fietsenstalling op De Meent. 
Daarnaast kunnen bestaande fietspaden worden verbeterd, bijvoorbeeld door tegels te 
vervangen met asfalt en waar mogelijk de fietspaden te verbreden.  

De gemeente Papendrecht heeft niet veel grondgebied buiten de bebouwde kom. De 
ChristenUnie hecht er veel waarde aan dat het groengebied, ten noorden van de A15, de 
Vriezenpolder, het bestaande groene karakter houdt. Die locatie is nadrukkelijk niet in beeld 
als locatie voor nieuwbouw van scholen of woningen. Een recreatieve invulling, zoals een 
natuurspeeltuin, zou juist wel passen.  

De alarmerende berichten rondom de risico’s voor gezondheid en milieu in het Chemours-
dossier, wijzen op het belang van heldere regelgeving en strakke handhaving. Daarnaast 
blijft de ChristenUnie zich sterk maken om goede en eerlijke communicatie en, waar nodig, 
onafhankelijk onderzoek. 
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Samengevat 

 

 
 

Groen en schoon Papendrecht 
Onze aarde hebben we in bruikleen 

  

Maakt zich sterk voor meer aandacht voor bescherming van het milieu De 
gemeente geeft zelf, in beleid en plannen, het goede voorbeeld: hergebruik van 

materialen (circulaire economie), water passerende verharding, investeren in 
bewustwording van eigen mogelijkheden 

Investeert in meer groen binnen de gemeente  
Creëer ruimte voor insecten, natuurlijke bermen en slootkanten 
Wil een actieplan 'Papendrecht uiterlijk 2050 energie-neutraal’  
De gemeente stelt een actieplan op, gericht op een energie-neutraal Papendrecht 
en  betrekt inwoners en het bedrijfsleven nadrukkelijk bij deze grote uitdaging. 
De gemeente laat doelstellingen zwaar meewegen in eigen keuzes en informeert 

inwoners en bedrijfsleven op maat vanuit een nieuw en deskundig energieloket 
Stimuleert eigen initiatieven op het terrein van groenonderhoud en 
milieuvriendelijke maatregelen  
Zorg voor actieve ondersteuning, onder andere vanuit het energieloket en 

combineer sociale projecten, zoals de wijktuinman en sociale moestuinen 

Geeft fietsers altijd voorrang!  
Werk aan veilige en prettige fietspaden, breder en geasfalteerd 
Behoudt het groen boven de A15  
De Vriezenpolder komt niet in beeld voor woningbouw of als bedrijventerrein, 
maar is voorkeurslocatie voor een nieuw natuurspeelpark 

Papendrecht
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4  Werken aan veiligheid en zichtbaar handhaven  
Samen zorgen voor een veilig Papendrecht 

 De ChristenUnie: 

Vergroot de zichtbaarheid en beschikbaarheid van handhavers 
Bestrijdt overlast en vandalisme en werkt daarbij samen met inwoners 
Maakt zich sterk voor het behoud van een politiepost binnen Papendrecht 
Zet zich in voor behoud van slagkracht van de brandweer  

Veiligheid is een kostbaar, maar tegelijk ook een kwetsbaar bezit. De ChristenUnie ziet het 
als een belangrijke kerntaak van de overheid. Ook lokaal zijn er veel initiatieven mogelijk om 
de (beleving van) veiligheid te vergroten.  
ChristenUnie ziet een aantal thema’s waar in Papendrecht nog werk aan de winkel is! 

Vergroten van zichtbaarheid handhavers 
De gemeente Papendrecht heeft eigen handhavers, de zogenaamde BOA’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren). Zij vervullen een belangrijke taak in het bestrijden van overlast in 
het centrum en in de wijken. Daarnaast zijn zij ogen en oren van de gemeente op straat. 
De ChristenUnie is kritisch op de inzet van de eigen handhavers in andere gemeenten. De 
prioriteit moet liggen bij het lokaal toezicht en de handhaving. 

Bestrijden van overlast en criminaliteit 
Het werk van de handhavers is een belangrijk onderdeel van het bestrijden van vandalisme 
en overlast. De ChristenUnie wil daarvoor middelen vrijmaken, maar zet ook in op een goede 
samenwerking tussen verschillende disciplines. Naast het vergroten van de pakkans en het 
verhalen van schade en andere onkosten, werken we vanuit die samenwerking ook aan 
preventie en het benutten van tweede kansen. 
Ook de overlast door het afsteken van vuurwerk kan meer worden tegengegaan, 
bijvoorbeeld door het instellen van vuurwerk-vrije zones. Daarnaast wordt uiteraard de 
landelijke bestrijding van illegaal vuurwerk lokaal ook ondersteund en opgepakt.    

Ondersteunen van initiatieven 
Bewoners en ondernemers zijn regelmatig slachtoffer van inbraak. De ChristenUnie wil dat 
de gemeente meer initiatieven neemt ten aanzien van voorlichting en preventie. Zo raken 
inwoners zelf direct betrokken bij de veiligheid op straat. Initiatieven vanuit het dorp die de 
veiligheid vergroten, verdienen goede begeleiding en ondersteuning. Ook deze initiatieven 
dragen bij aan het vergroten van de (beleving van) veiligheid. 
Een krachtig voorbeeld daarvan zijn de projecten ‘Hartveilig wonen’ en ‘Buurt-WhatsApp’. 
Onder de begeleiding van deze initiatieven rekent de ChristenUnie ook een campagne gericht 
op het melden van verdachte situaties en het promoten van de bestaande initiatieven in de 
wijken.   

De politie zichtbaar en dichtbij 
In lijn met de rijksoverheid, maakt de ChristenUnie zich ook in Papendrecht sterk voor meer 
zichtbare aanwezigheid van de politie in het dorp. Het bestrijden van overlast en criminaliteit 
is een blijvend speerpunt.  
De wijkagenten hebben een sleutelfunctie! Hun inzet is van groot belang voor preventie, 
bestrijding, handhaving en zelfs nazorg. De aansluiting van de wijkagenten bij andere 
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werkers in de wijk, zoals ‘Sterk Papendrecht’ en het onderwijs, is van steeds groter belang. 
De ChristenUnie wil de inzet in de wijk waar mogelijk vergroten en optimaal ondersteunen.  

De lokale overheid heeft geen directe zeggenschap over de locatie van de politiebureaus. De 
ChristenUnie zet zich wel in voor het behoud van een politiepost binnen Papendrecht. Een 
herkenningspunt van de fysieke aanwezigheid van de politie en de mogelijkheid om aangifte 
te doen, is een vereiste! 

Zorgen voor brandweerzorg  
De brandweer van Papendrecht beschikt over een goed uitgerust korps. Hierdoor is de 
brandweerzorg op peil. Helaas staat de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers wel 
onder druk. De samenwerking met korpsen in de omgeving wordt daardoor nog belangrijker. 
De ChristenUnie ziet de actieve ondersteuning van de korpsen en de regionale 
samenwerking als een belangrijke taak voor de Veiligheidsregio. 

Samengevat  

Werken aan veiligheid en zichtbaar handhaven  
Samen zorgen voor een veilig Papendrecht 

  

Vergroot de zichtbaarheid en beschikbaarheid van handhavers  
Wees kritisch op ‘uitlenen’ aan andere gemeenten 
Bestrijdt overlast en vandalisme en werkt daarbij samen met inwoners  
Investeer in communicatie over de aanpak van overlast en blijf in gesprek over de 
bekende knelpunten: hangjongeren, hondenpoep, woninginbraken, vuurwerk 

Maakt zich sterk voor het behoud van een politiepost binnen 
Papendrecht  
Naast het belang van ‘blauw op straat’, dient er in het eigen dorp ook een plek te 

zijn om aangifte te doen of in gesprek te gaan 
Zet zich in voor behoud van slagkracht van de brandweer 

Papendrecht
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5   Bereikbaarheid 
Werken aan goede verbindingen! 

De ChristenUnie: 

Maakt zich sterk voor rechtstreekse en snelle verbindingen via openbaar vervoer 
Investeert in betere communicatie en digitale bereikbaarheid 
Waakt over de risico’s rondom de A15, de N3 en de nabijgelegen spoor- en waterwegen  

De bereikbaarheid over weg, spoor en water is bepalend voor de aantrekkingskracht van 
Papendrecht. De gemeente moet er, in nauwe samenspraak met andere overheden, voor 
waken dat Papendrecht niet het stille oog in de verkeersorkaan om ons heen wordt. De 
ligging van onze gemeente vraagt ook aandacht voor luchtkwaliteit, stankoverlast en 
geluidsoverlast. 
Samen met omliggende gemeenten kunnen de problemen rondom de verkeersdruk op de 
A15 en N3 onder de aandacht van het rijk en de provincie worden gehouden. Het onderhoud 
van de N3, alsmede de brug over de Merwede verdient daarbij extra aandacht. 

De ChristenUnie zet zich in voor goed openbaar vervoer. Behoud van de bestaande 
verbindingen en een snelle rechtstreekse verbinding met Rotterdam en Utrecht zijn daarbij 
onze ambities. 
 

Samengevat  

Bereikbaarheid 
Werken aan goede verbindingen! 

Maakt zich sterk voor rechtstreekse en snelle verbindingen via openbaar 
vervoer 
Behoud bestaande verbindingen naar Dordrecht, Rotterdam en Utrecht en werk aan 

snelle alternatieven zoals een snelmetro richting Rotterdam  
Investeert in betere communicatie en digitale bereikbaarheid  
De gemeente kan de behoefte aan de aanleg van een glasvezelnetwerk 
inventariseren 

Waakt over de risico’s rondom de A15, de N3 en de nabijgelegen spoor- 
en waterwegen  
De gemeente houdt druk op de plannen voor verbreding van de A15 en streeft na 

een maximale snelheid van 100 kilometer voor het gehele traject

Papendrecht
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6  Werk en Economie 
Hart en oog voor ondernemers 

De ChristenUnie: 

Streeft naar het voorkomen van overbodig bureaucratie 
Investeert in goede samenwerking en overleg met ondernemers 
Bevordert de zondagsrust 

De ChristenUnie wil dat de gemeente met een servicegerichte instelling een betrouwbare 
partner is voor het bedrijfsleven. Dat wil niet zeggen dat de mogelijkheden onbeperkt zijn en 
aan ieder initiatief vanzelfsprekend wordt meegewerkt. Voor ondernemers komt er een 
duidelijk aanspreekpunt (dienstverlening via één ondernemersloket). Hiermee wordt 
overbodige bureaucratie voorkomen. 
De ChristenUnie is voor heldere én eenvoudige regelgeving. Ondernemers hebben 
aangegeven dat wisselingen in regelgeving en beleid grote belemmeringen en ook kosten tot 
gevolg kunnen hebben. De ChristenUnie wil een betrouwbare overheid die streeft naar 
continuïteit van beleid en beperking van bestuurlijke last. En een overheid die zelf 
voortdurend waakt over de noodzakelijkheid en doorlooptijd van procedures. 

Daar waar het mogelijk is zal de gemeente lokale ondernemers inhuren of inschakelen. 

Zondagsrust bevorderen 
De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van 
leven. Voor de ChristenUnie is die direct verbonden met de zondagsrust. Vanwege ons 
geloof, vanwege ons gezin en vanwege het feit dat rust een schaars goed is geworden, blijft 
de ChristenUnie zich ook in Papendrecht inzetten voor deze rustdag. 
Ook veel Papendrechters hechten daar grote waarde aan, of zij nu gewend zijn om op 
zondag een kerk te bezoeken of niet. Het besluit van de gemeenteraad om winkels de 
mogelijkheid te geven op twee zondagen per maand open te zijn, was een historische 
misser. Het besluit negeerde de behoefte en de mening van veel inwoners en winkeliers. Dit 
is duidelijk te zien aan het lage aantal bezoekers op de koopzondagen en de vele winkeliers 
die dicht blijven. Daarnaast is het duidelijk dat met name kleine ondernemers door de 
koopzondagen problemen ervaren. 
De ChristenUnie ziet veel aanleidingen om de koopzondagen af te schaffen. Tot die tijd 
verdienen winkeliers ondersteuning, wanneer ze druk ervaren van verhuurders of een 
winkeliersvereniging omdat ze ervoor kiezen op zondag gesloten te blijven. Van een 
eventuele verplichting voor winkeliers tot deelname aan de openstelling op zondagen kan en 
mag geen sprake zijn. Winkeliers die daar toch mee worden geconfronteerd, moeten kunnen 
rekenen op steun vanuit de gemeente.  
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Samengevat  

Werk en Economie 
Hart en oog voor ondernemers 

Streeft naar het voorkomen van overbodige bureaucratie  
Snel duidelijkheid bij planvorming of aanvragen en wees kritisch op regeldruk 
Investeert in goede samenwerking en overleg met ondernemers  
Er komt één ondernemersloket voor alle contacten met de gemeente en de 
gemeente streeft naar continuïteit van beleid 
Bevordert de zondagsrust 
Zet in op het afschaffen van koopzondagen en waak over druk op winkeliers 
rondom zondagsopenstelling 

Papendrecht
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7  Samenwerken in de regio  
Samenwerking is alleen wenselijk wanneer de kwetsbaarheid wordt verminderd 
of de kwaliteit wordt verbeterd 

 De ChristenUnie: 

Gelooft alleen in samenwerking als je stevig op eigen benen staat 
Investeert in samenwerking, als de winst voor inwoners zeker is 

Samenwerking op regionaal niveau is belangrijk. Soms is samenwerking zelfs noodzakelijk, 
bijvoorbeeld vanwege kostbare specialistische kennis. Voor de ChristenUnie is bepalend of 
met de samenwerking de belangen van inwoners gediend worden. Op grond daarvan kan, 
ook bij samenwerking, de aanwezigheid van de dienstverlening binnen de gemeente nooit 
ter discussie staan. Een voorbeeld daarvan is de inzet van de ChristenUnie om het 
afvalbrengstation binnen de gemeentegrenzen te behouden. 

De vorming van een Drechtstad wijst de ChristenUnie af. De bestaande samenwerking kan, 
waar deze zich bewezen heeft, worden voortgezet. Echter, op onderdelen kan ook met 
andere buurgemeenten (buiten de Drechtsteden) veel worden bereikt. 

Samengevat 

Samenwerken in de regio  
Samenwerking is alleen wenselijk wanneer de kwetsbaarheid wordt verminderd of de 

kwaliteit wordt verbeterd 

Gelooft alleen in samenwerking als je stevig op eigen benen staat  
Geen samenvoeging tot Drechtstad, maar juist ook oog voor samenwerking met 

gemeenten buiten de Drechtsteden 
Investeert in samenwerking, als de winst voor inwoners zeker is  
Dienstverlening binnen de gemeente mag nooit ter discussie staan

Papendrecht
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