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Voorwoord
Beste lezer,
Kiezen voor wat écht telt.
Als je die woorden op je in laat werken, krijgen ze als vanzelf meer zeggingskracht.
In dit verkiezingsprogramma maken wij ook keuzes. Juist vanuit dit motto.
Voor ons staan mensen centraal. En dat gegeven kleurt ons programma en geeft
richting aan onze keuzes.
Een programma met thema's voor inwoners die vol in het leven staan.
Maar ook woorden voor hen die kwetsbaar zijn en onze zorg verdienen.
Met elkaar vormen wij immers een SAMENleving!
Het omzien naar elkaar handen en voeten geven.
Daarin kan een burgerlijke gemeente het verschil maken.
Door zich sociaal, betrouwbaar en dienstbaar op te stellen.
Een gemeente waar u van op aan kunt!
In dit verkiezingsprogramma werken wij uit hoe de ChristenUnie het 'kiezen voor wat écht telt' heel
concreet voor zich ziet in Papendrecht.
En uiteraard gaat het dan ook over veilig wonen, werken en leven.
En over een aarde waar wij zuinig op willen zijn en als rentmeester voor willen zorgen.
Kiezen voor wat écht telt is ook een boodschap van hoop.
Geïnspireerd vanuit de Bijbel willen wij betekenisvolle politiek bedrijven.
Met voldoende realiteitszin de uitdagingen aangaan waar Papendrecht ook ongetwijfeld de komende
jaren mee te maken krijgt.
Wij zijn er klaar voor. Enthousiast, betrokken en bereid om te kiezen voor wat écht telt!
Doet u mee?
In verbondenheid, met een hartelijke groet,
Jaco van Erk
Fractievoorzitter ChristenUnie
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Inleiding
ChristenUnie, partij in de samenleving
Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze
buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de
manier van samenleven in Papendrecht.
Een samenleving met toekomst
Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Veel inwoners ervaren nog dagelijks de
fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben
bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten.
De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren.
In Papendrecht is er soms ook teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich
niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet.
De ChristenUnie is zich van deze dingen bewust en ziet dat de manier waarop we met elkaar de
samenleving vorm geven ter discussie staat.
Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in Papendrecht oog voor elkaar hebben.
Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een
gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Daarom gaan wij met dit
programma van hoop de komende verkiezingen in.
Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteren we ons verkiezingsprogramma vol plannen voor
Papendrecht die laten zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is
voor wat echt telt: wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de
inwoners van Papendrecht, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods
schepping.

Zet je in voor de bloei van de
stad waarin je woont, want de
bloei van de stad is ook jullie
bloei. (Jeremia 29:7)

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze
tijd laten wij ons als christelijke partij 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. Wij geloven daarom dat
christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor
Papendrecht.

De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken
christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die bereid zijn
verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet
maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het
sterke te reguleren. En de overheid beschermt de ruimte waarbinnen mensen vrede kunnen stichten.
De ChristenUnie heeft dus een sterk en uniek antwoord op vragen over ‘links of rechts’ en over de rol
van de overheid. Tussen een daadkrachtige overheid en draagvlak in de samenleving zoekt de
ChristenUnie naar gemeenschappen om die te stimuleren in beweging te komen.
De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale
standpunten zijn niet zomaar opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten.
Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur
uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde
te stellen (en andersom).

Van christenen voor alle mensen
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!
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Hoofdstuk 1 Zorg
Waar staat de ChristenUnie voor
Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of
meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen,
geloofsgemeenschappen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er
sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. De
coronacrisis heeft dit nog versterkt. Maar er ontstonden in die periode juist ook mooie initiatieven
waarin mensen naar elkaar omzagen. Er is kracht in de samenleving. De ChristenUnie blijft daarom
inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en
voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan
mensen, die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in
Papendrecht extra gaan investeren in preventie en vroegsignalering. Want voorkomen is beter dan
genezen.
De decentralisaties liggen inmiddels ruim vijf jaar achter ons. Nog niet alles gaat goed, vooral omdat
de integrale hulp aan inwoners in Papendrecht nog verbeterd kan worden. De ChristenUnie pleit
ervoor écht te kijken naar de leefwereld van mensen.
Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van
prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in
gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden
beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.
Zorgzame samenleving

De ChristenUnie vindt het belangrijk naar elkaar om te zien
De ChristenUnie
+ bevordert aandacht voor jong en oud en wil generaties verbinden
+ zet zich in om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor jongeren
+ geeft aandacht aan de leefbaarheid in de wijken
+ hecht belang aan betaalbare en toegankelijke (jeugd)zorg
+ wil aandacht voor de mentale gezondheid in de nasleep van de coronacrisis
Zorg voor de buurt
De ChristenUnie wil aandacht voor jong en oud bevorderen en wil generaties verbinden. Het is
daarom belangrijk dat er in woonwijken gelegenheid is voor onderlinge ontmoeting, bv. via
buurtevenementen of -bijeenkomsten. Het is zinvol dat de gemeente initiatieven voor zulke
bijeenkomsten financieel ondersteunt. Daarnaast moet elke wijk ook over een feitelijke
ontmoetingsplek beschikken in de vorm van een park, plantsoen en/of speel- en sportplekken voor
kinderen en jongeren.
Wij willen dat Papendrecht aantrekkelijker wordt voor jongeren en jonge gezinnen. Aandacht is nodig
voor activiteiten voor jongeren en jonge gezinnen, voor voldoende sport- en speelplekken voor
jongeren en kinderen, voor het organiseren van plaatselijke of wijkgerichte evenementen en voor
voldoende mogelijkheden voor recreatie.
Het is belangrijk dat het in alle wijken prettig wonen is. Op de leefbaarheid in de wijken dient te
worden toegezien. De ChristenUnie wil inwoners meer mogelijkheden geven om zelf te werken aan de
leefbaarheid van hun buurt, bv. door het beschikbaar stellen van buurtbudgetten voor
bewonersinitiatieven om de sociale samenhang in een wijk te stimuleren. Wij hechten ook aan het
behoud van het dorpse karakter van Papendrecht als een middel om de sociale cohesie te bevorderen.
Zorg voor kwetsbaren
In de participatiesamenleving van vandaag is mantelzorg van groot belang. Mantelzorgers en
aankomende mantelzorgers worden daarom actief benaderd: de gemeente wijst hen op mogelijkheid
voor (financiële) ondersteuning.
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Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning kunnen laagdrempelig ter beschikking
gesteld worden via Sterk Papendrecht.
In samenwerking met betrokken instanties moet er aandacht zijn voor het voorkomen van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Er is actieve communicatie nodig over de taken en activiteiten van de Sociale Dienst Drechtsteden
(SDD), zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. De SDD werkt ook op locatie in Papendrecht.
Van inwoners met een uitkering verwachten wij een maatschappelijke bijdrage in de vorm van bv.
vrijwilligerswerk, als zij in staat zijn om dit te leveren. Dat levert een win-win-situatie voor alle
betrokkenen op.
Statushouders worden serieus genomen en krijgen de ruimte zich te ontwikkelen. Zij worden
gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving.
Zorg voor gezondheid
Er is aandacht nodig voor betaalbare en toegankelijke zorg, evenals voor jeugdzorg/-hulp en
geestelijke gezondheidszorg. Dit vraagt een duidelijke regiefunctie vanuit de gemeente. Daarbij wordt
erop toegezien dat de gemeentelijke regie niet leidt tot meer bureaucratie, maar juist kwaliteit,
keuzevrijheid en de mogelijkheid van maatwerk ten goede komt. De kwaliteit van de zorgverlening
dient optimaal te zijn, tegelijkertijd is het beheersbaar houden van de kosten noodzakelijk. Het is
daarom van belang aandacht te geven aan preventie, hierbij kunnen bv. wijkteams en scholen een
zinvolle rol spelen.
In de nasleep van de coronacrisis zal er aandacht zijn voor de mentale gezondheid van inwoners. Uit
onderzoek blijkt dat vooral jongeren en jongvolwassenen tijdens de crisis door de coronamaatregelen
mentale gezondheidsproblemen hebben ervaren, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. De
ChristenUnie wil waar nodig laagdrempelige ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen
bevorderen en hen informeren waar zij terecht kunnen.
De gemeente bevordert het aansluiting vinden van bijzondere (kwetsbare) groepen bij
sportverenigingen (kinderen met een beperking, vluchtelingen, ouderen).
Ten aanzien van het stimuleren van lichamelijke beweging en sport in het algemeen kiest de
ChristenUnie voor investeren in laagdrempelige bereikbaarheid en betaalbaarheid, door bv. het
plaatsen van fitnesstoestellen in openbare parken.
De gemeente zorgt ervoor goed in beeld te hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het
gebied van sport. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid
bijdragen aan exploitatie en onderhoud.
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Hoofdstuk 2 Wonen, Veiligheid en
Bereikbaarheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren. Maar de
ruimte is beperkt, belangen botsen. Natuur, stikstof, woningnood, klimaat en economie, produceren
en consumeren, de keuzes van de ChristenUnie zijn ingegeven door het beschermen van het
natuurlijk evenwicht dat God in de schepping heeft gelegd. Duurzaam ruimtegebruik is het
uitgangspunt.
Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven, over samenhang,
over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk.
De ChristenUnie maakt zich sterk voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen
voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.
Als inwoner van Papendrecht wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te
beschermen en criminaliteit te bestrijden. Maar de ChristenUnie vindt ook dat de vrijheden waar we in
onze gemeente van mogen genieten, samengaan met verantwoordelijkheden. Naast de wettelijke
taak van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving. Juist ook als het gaat om veiligheid.
Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het opstellen
daarvan. Juist inwoners, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede
buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en kinderen ruimte hebben om te
spelen, waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven
kunnen genieten. Kortom, daar waar het op alle momenten van de dag voor iedereen veilig is om
binnen en buiten te zijn.
Veiligheid gaat over meer dan alleen het beschermd worden tegen geweld. Een schone en nette buurt
zorgt bij veel bewoners al voor een veel veiliger indruk dan wanneer een buurt of straat er
verwaarloosd uitziet. De ChristenUnie wil zich er dan ook voor inzetten dat de openbare ruimte in
Papendrecht er netjes en verzorgd uitziet.
Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en culturele
activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag niet
ten koste gaan van onze leefomgeving.
Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte afstand. Daarom krijgt langzaam verkeer in
Papendrecht voorrang. Dit maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.
De ChristenUnie gaat zich de komende periode verder inzetten voor verduurzaming van de mobiliteit
(volledig CO2-neutraal in 2040), voor het vermijden van overbodig verkeer en voor vergroting van het
aandeel lopen, fietsen en openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Papendrecht.
Wonen, Veiligheid en Bereikbaarheid

De ChristenUnie hecht aan prettig wonen voor jong en oud
De ChristenUnie
+ heeft aandacht voor een goede balans tussen de verschillende inwonersgroepen
+ streeft naar betaalbare woningen, met name voor starters en jongeren
+ hecht aan een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud
+ hecht aan zichtbaarheid en beschikbaarheid van handhavers
+ wil in woonwijken een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel stimuleren
+ maakt zich sterk voor goed openbaar vervoer naar de grote steden in de regio
+ vindt het instandhouden van de waterbusverbinding belangrijk
+ heeft blijvende aandacht voor de bereikbaarheid binnen de gemeente
Wonen
Er is aandacht nodig voor een gebalanceerde opbouw van de populatie in de wijken. Daarvoor is het
belangrijk te komen tot een evenwichtige verdeling van duurdere en goedkopere woningen, met name
voor starters en jongeren. Om Papendrecht als woonplaats voor jongeren aantrekkelijk te houden, zijn
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meer betaalbare appartementen voor jongeren nodig. Mogelijkheden om het aanbod van sociale
huurwoningen en starterswoningen te stimuleren, moeten benut worden.
Bij (vervangende) nieuwbouw wordt duurzaam bouwen gestimuleerd en wordt aandacht gegeven aan
alle belanghebbenden op de woningmarkt, van starter (kleine appartementen en woningen) tot
ouderen (levensloopbestendige appartementen en woningen).
Het stimuleren van co-housing waarin jongeren en ouderen, mensen met een zorgbehoefte of
statushouders samenwonen, met gemeenschappelijke ruimtes en voldoende begeleiding is belangrijk.
Alternatieve woonvormen (bv. kangoeroe-woningen) zijn zeker het overwegen waard.
De gemeente faciliteert het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen, ook in samenwerking met
Woonkracht 10 en eventueel met zorgpartijen.
Aandacht is nodig voor verschillende kwetsbare groepen in onze gemeente. Het is belangrijk om
voldoende woningaanbod te hebben voor bv. autistische jongeren of jongeren die niet thuis kunnen
wonen. Dit vraagt om een regionale aanpak.
Een toekomstgerichte visie op woningbeleid en ruimtelijke ordening is nodig, waarbij samenwerking in
de regio - over de gemeentegrenzen heen kijken - een belangrijk speerpunt is. We hechten eraan de
gezamenlijke ambities neergelegd in de regionale agenda daadwerkelijk te realiseren.
Veiligheid
Het is belangrijk dat er voldoende handhavers beschikbaar zijn en dat deze ook in de gemeente
zichtbaar aanwezig zijn. Wijkagenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ervaren van
veiligheid op straat en in de wijk.
Speel- en verblijfplekken voor kinderen en jongeren moeten ruim en veilig zijn.
Wij vinden het belangrijk te stimuleren dat inwoners zich zelf ook verantwoordelijk voelen voor de
veiligheid van hun woonomgeving. Door de inzet van wijkteams kan overlast (door bv. vandalisme,
zwerfvuil en hondenpoep) voorkomen worden en wordt een veilige en schone buurt bevorderd.
Wij hechten aan handhaving van de openbare orde waar dat noodzakelijk is, en aan dialoog waar dat
mogelijk is.
Bereikbaarheid
Er zijn goede, rechtstreekse en frequente openbaar vervoersverbindingen met Dordrecht en de grote
steden in de regio, hierin moet blijvend geïnvesteerd worden. De aantrekkelijkheid van onze
gemeente, met name ook voor jongeren, wordt door deze goede verbindingen vergroot. Ook de
waterbusverbindingen zijn uiteraard van groot belang, deze moeten in stand gehouden worden.
Blijvende aandacht is nodig voor de toegankelijkheid binnen de gemeente: sluipverkeer en/of zwaar
verkeer dient actief tegengegaan te worden.
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Hoofdstuk 3 Onderwijs
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Papendrecht moet daarom inzetten op
veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht mogelijk
bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen, óók zij die extra ondersteuning nodig hebben. In
Papendrecht is er onderwijs en ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van het
gezin.
Onderwijs

De ChristenUnie wil investeren in onderwijs als investering in de toekomst
De ChristenUnie
+ ziet het investeren in onderwijs als een maatschappelijke opgave
+ maakt zich sterk voor identiteitsgebonden onderwijs
+ bevordert de ontwikkeling van integrale kindcentra (een combinatie van kinderopvang en
basisonderwijs)
+ streeft naar een goed huisvestingsplan voor de scholen voor voortgezet onderwijs
+ is voorstander van samenwerking tussen scholen en bedrijven
Basisonderwijs
Investeren in onderwijs is een maatschappelijke opgave: zo worden jonge mensen voorbereid op
deelname aan onze samenleving. Het is belangrijk dat er in de onderwijsomgeving begeleiding en
maatwerk is voor kwetsbare jongeren.
Bij het inzetten van zorgaanbieders dienen deze te passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en
school.
De ChristenUnie is een christelijke partij voor alle Papendrechters: dit betekent dat er ruimte moet zijn
voor christelijke én openbare scholen. Het is belangrijk dat er in alle wijken de mogelijkheid is een
keuze te maken voor openbaar of bijzonder onderwijs.
Ook het bevorderen van de ontwikkeling van integrale kindcentra vinden wij belangrijk.
Door de ontwikkeling van integrale kindcentra wordt de samenwerking tussen opvang en onderwijs en
andere maatschappelijke organisaties bevorderd. Het is van belang dit verder te stimuleren. Opvang
en onderwijs wordt - waar mogelijk - in één gebouw gerealiseerd. Wij zijn voorstander van een goede,
doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Kinderopvangorganisaties en scholen bieden kwalitatieve voor- en vroegschoolse educatie waarmee
onderwijsachterstanden worden voorkomen. Dit heeft een preventieve werking voor de zorg.
Wij zijn er voorstander van te onderzoeken of scholen op verschillende terreinen een wijkgerichte
functie kunnen vervullen.
Voortgezet onderwijs
Er moet een goed, betaalbaar en realistisch huisvestingsplan zijn voor de scholen voor voortgezet
onderwijs.
We zetten ons in voor nieuwbouw van de twee bestaande VO-scholen in Papendrecht. Voor de
toekomst van ons dorp vinden wij het van groot belang dat deze scholen behouden blijven.
De ChristenUnie is voorstander van samenwerking tussen scholen en bedrijven. Goede aansluiting
tussen onderwijs en bedrijfsleven is belangrijk. Daardoor worden jongeren gestimuleerd om te kiezen
voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen, en bedrijven krijgen een stimulans om interne
opleidingen en stages aan te bieden.
De gemeente stimuleert innovatie door middel van fondsen en/of faciliteiten.
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Hoofdstuk 4 Economie en Werk
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede
markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn en als
ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren.
Bedrijven en ondernemers in Papendrecht zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze
economie en leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties.
Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te
realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van
leven.
Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en
verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.
De coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van een goed functionerende
overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen om ook dienstbaar te
zijn aan de lokale samenleving.
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een
belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie.
Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten
en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers.
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun
recht komen en contacten aangaan met anderen.
Veel mensen hebben de afgelopen periode een beroep moeten doen op de steunmaatregelen van het
rijk. Mensen met een eigen zaak of ZZP-ers. Het is belangrijk dat zij hun beroep weer op kunnen
pakken en uit hun bedrijf weer een inkomen kunnen halen.
Het is goed dat we veel regelingen hebben om deel blijven nemen aan de samenleving, en om een
fatsoenlijk inkomen te hebben. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of
onder de armoedegrens leven. Ook het langdurig gebruik maken van regelingen maakt dat mensen
steeds verder wegzakken in structurele armoede. Dit willen we niet laten gebeuren.
We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet
iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in Papendrecht aan
zijn of haar lot mag worden overgelaten.
Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral om het
scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken.
Economie en Werk

De ChristenUnie streeft naar een bloeiend economisch leven, waarin mensen zich kunnen ontplooien
De ChristenUnie
+ streeft naar een gunstig vestigingsbeleid, ook om werkgelegenheid te waarborgen
+ wil duidelijke en consistente regelgeving en het tegengaan van bureaucratie
+ investeert in samenwerking met lokale ondernemers en acht het belangrijk dat de gemeente zich
daarbij als een betrouwbare partner laat kennen
+ blijft de zondagsrust bevorderen en is geen voorstander van een 24-uurs-economie
+ vindt samenwerking in de regio tussen gemeenten belangrijk
+ heeft oog voor de toenemende financiële onzekerheden van inwoners
+ ondersteunt initiatieven voor zelfredzaamheid
+ wil meer doen voor mensen met schulden en instanties voor schuldhulpverlening
+ maakt zich er sterk voor dat de noodzakelijke bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van
kwetsbare inwoners
Bedrijven en ondernemingen
Ons streven is gericht op een gunstig vestigingsbeleid voor bedrijven en ondernemingen, hierdoor
wordt werkgelegenheid gewaarborgd.
De gemeente maakt ruimtelijke keuzes met oog voor een goede balans tussen milieu/duurzaamheid,
economie en werkgelegenheid.
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De ChristenUnie zet in op een goede samenwerking tussen gemeente, provincie en Drechtsteden als
het gaat om behouden en aantrekken van werkgelegenheid.
Wij bepleiten duidelijke en consistente regelgeving en het tegengaan van bureaucratie. Wij zijn
voorstander van initiatieven om voorschriften te vereenvoudigen, samen te voegen of waar mogelijk,
te schrappen. Zo kan de regeldruk verminderd worden.
Investeren in samenwerking met lokale ondernemers vinden wij belangrijk. De gemeente moet zich
daarbij als een betrouwbare partner laten kennen.
Ondernemers worden betrokken bij werkzaamheden in de openbare ruimte, zo wordt overlast
beperkt.
De gemeente dient actief te communiceren over mogelijkheden om gebruik te maken van flexplekken
voor start-ups.
Winkelgebieden moeten aantrekkelijk blijven en - als dat economisch haalbaar is - worden aangepast
als het veranderende koopgedrag dat nodig maakt.
De ChristenUnie vindt de zondagsrust belangrijk en blijft deze bevorderen. De zondag is een rustpunt
in een samenleving die steeds meer een 24-uurseconomie wordt. Een gezamenlijke rustdag komt
iedereen ten goede.
Werk en financiële kwetsbaarheid
De ChristenUnie heeft oog voor de toenemende financiële onzekerheden van de inwoners en wil meer
doen voor mensen met schulden via instanties voor schuldhulpverlening.
Het is belangrijk dat wordt ingezet op preventie en vroege signalering van armoede, met bijzondere
aandacht voor gezinnen. Te denken valt aan bv. het programma Geldfit en Schuldhulpmaatje.
Voorlichting en begeleiding moeten laagdrempelig beschikbaar zijn, bv. ook via schoolprogramma’s.
Daarbij is er ruimte voor maatwerk en wordt ook ingezet op nazorg.
Wij bevorderen initiatieven voor zelfredzaamheid: maatschappelijke organisaties en inwoners die zich
sterk maken voor armoedebestrijding en eenzaamheid verdienen ondersteuning.
De ChristenUnie maakt zich er sterk voor dat de noodzakelijke bezuinigingen niet ten koste zullen
gaan van kwetsbare inwoners.
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Hoofdstuk 5 Groen Papendrecht
Waar staat de ChristenUnie voor?
Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen ligt. We
laden ons op in mooie landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid van bloemen,
bomen, insecten en andere dieren. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en
noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de
grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid.
Wij willen af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in
de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s (en ander gemotoriseerd
verkeer of mobiliteit, dus ook openbaar vervoer) zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de
norm. Grondstoffen 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 en om
Papendrecht. Voor deze plannen kunnen we niet zonder samenwerking met en enthousiasme van
onze inwoners.
Groen Papendrecht

De ChristenUnie ziet de aarde als een in leen gegeven geschenk
De ChristenUnie
+ bevordert diversiteit in het groenbeleid
+ geeft ruimte aan fietsverkeer boven auto’s: bevordert aanleg en onderhoud van herkenbare
fietspaden en ziet kritisch toe op het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen
+ heeft een voorkeur voor een natuurbestemming van het groen boven de A15
+ streeft naar meer elektrisch autorijden
+ bevordert het plaatsen van zonnepanelen
+ is voorstander van energieneutraal bouwen
+ staat kritisch tegenover plaatsing van windmolens
Natuur
We streven naar een groene gemeente met voldoende parken en open speelterreinen. Papendrecht is
een ‘dorp aan de rivier’ en we willen het zicht op en de toegankelijkheid van de rivier voor de
inwoners behouden en versterken.
Wij hechten aan diversiteit in het groenbeleid: een variëteit van bomen en planten in de
groenvoorziening biedt ruimte aan verschillende soorten vogels en insecten en is mooi om te zien.
We zoeken naar mogelijkheden om natuur(parken) en speelterreinen zo in te richten dat ontspanning
en beweging gecombineerd wordt, zodat alle leeftijdsgroepen zich er thuis voelen. Daarbij valt te
denken aan invulling met bv. speeltoestellen, bankjes en tafels en fitnesstoestellen.
Fietsverkeer krijgt ruimte boven auto’s conform een lokaal opgestelde en uit te voeren fietsagenda.
Onderdelen hiervan zijn verbetering van het fietsnetwerk, aanleg en onderhoud van herkenbare
fietspaden, verbreding van fietspaden, bevorderen van elektrisch fietsen en investeren in veiligheid en
fietsparkeermogelijkheden.
Wandelpaden gecombineerd met of langs fietsroutes zien we als waardevolle aanvulling op het
beoogde plan het centrum van Papendrecht autoluw te maken.
Hierbij past dat kritisch wordt toegezien op het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen.
Wij zijn voorstander van het geven van een natuurbestemming aan het groen boven de A15, te
denken valt aan bv. het inrichten van een natuurspeeltuin of het beschikbaar maken als recreatieplek.
Duurzaamheid en energie
Ons streven is gericht op toename van het elektrisch autorijden, wij steunen het (laten) realiseren van
laadpalen voor elektrische auto’s.
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Wij zijn voorstander van het plaatsen van zonnepanelen. Wij stimuleren dat de gemeente enerzijds en
private partijen of organisaties anderzijds zg. duurzaamheidsdeals ontwikkelen. Deze deals houden in
dat inwoners een aanbod krijgen tot plaatsing van zonnepanelen, waarbij bedrijven de
verduurzamingsmaatregelen uitvoeren.
Het inrichten van een zonnepark heeft onze instemming, hierbij sluiten we graag aan bij de Regionale
EnergieStrategie Drechtsteden. De ruimte voor een dergelijk veld dient niet onevenredig groot te zijn.
Initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen op en bij bedrijven en woningen van particulieren
moedigen we aan.
Wij zijn voorstander van energieneutraal bouwen. Nieuwbouw wordt gasloos gebouwd.
Ook is er aandacht voor het multifunctioneel benutten van gebouwen zodat het gebruik hiervan
geoptimaliseerd wordt en benut kan worden door bv. flexwerkers en start-ups.
In het kader van klimaatadaptatie willen wij ons sterk maken voor het realiseren van natuurlijke
bermen, waterbergingen en waterdoorlatende parkeerplaatsen.
Wij staan kritisch tegenover de plaatsing van windmolens in de directe omgeving van Papendrecht.
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Hoofdstuk 6 Dienstverlening
Waar staat de ChristenUnie voor?
Onze gemeente Papendrecht vormt pas een echte samenleving als mensen elkaar zien en helpen,
verbinding zoeken en over verschillen praten. Dat is het principe waarop onze democratische
rechtstaat is gebouwd. We kunnen alleen vredig samenleven als we – ondanks alle verschillen – onze
basiswaarden op handen én in onze harten dragen.
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die het werk is van inwoners en
maatschappelijke verbanden samen.
De gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om
te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te
ondersteunen waar dat nodig is. De menselijk maat, dát past bij de ChristenUnie, dát past bij
Papendrecht. In het leven van alledag in ons werk, in ons gezin en in de zorg van de gemeente voor
de inwoners.
Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor mensen
die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. Inwoners moeten
een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, gezondheid, veiligheid of bestaanszekerheid
in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid ook grenzen aangeeft, handhaaft,
normeert en kadert.
De gemeente neemt de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke verbanden in Papendrecht niet
over. Maar zij beschermt wel hun ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen en
ondersteunt hen daarbij.
Dienstverlening

De ChristenUnie staat voor een sociale en betrouwbare gemeente
De ChristenUnie
+ stelt zich als fractie herkenbaar en benaderbaar op
+ ziet erop toe dat de gemeente verantwoord omgaat met de beschikbare financiële middelen
+ hecht aan goede communicatie en dienstverlening op maat voor alle inwoners
+ zet zich in voor meer beleidsruimte voor inwoners die maatschappelijk actief willen zijn
Wij realiseren ons dat inwoners het belangrijk vinden dat er naar hun mening geluisterd wordt, dat zij
kunnen meepraten en dat er open en transparant gewerkt wordt. De ChristenUnie is een herkenbare
christelijke partij, met een transparante werkwijze en een open oor voor inwoners.
Bezuinigingen zijn in de komende jaren onontkoombaar en wij willen meewerken aan verantwoord
financieel beleid. Wel zien we erop toe dat bij bezuinigingen de sterkste schouders de zwaarste lasten
dragen.
De gemeente gaat verantwoord om met de middelen die zij van de inwoners in beheer krijgt.
Het simpelweg verhogen van lokale lasten is geen oplossing om kostenbesparingen elders te
compenseren.
Wij hechten aan goede communicatie en dienstverlening op maat voor alle inwoners. In schriftelijke
communicatie moet eenvoudige en begrijpelijke taal gebruikt worden. Dat geldt ook voor de website
van de gemeente. Aandacht is nodig voor laaggeletterdheid.
De gemeente moet digitaal goed bereikbaar zijn en meer digitale instrumenten (website, apps,
peilingen) inzetten om inwoners te laten meepraten en meebeslissen.
Deze digitale instrumenten moeten eenvoudig toegankelijk zijn en teksten moeten geschreven zijn in
begrijpelijke taal. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat voorzieningen en diensten toegankelijk blijven
voor mensen die niet beschikken over een computer en/of internet. Het inzetten van een specifiek
loket ondervangt dit.
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Wij zetten ons ervoor in meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners die maatschappelijk
actief (willen) zijn op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
Hierbij valt te denken aan het instellen van een duidelijk loket/aanspreekpunt.
Vertrouwen
Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende
samenleving. Tegelijkertijd moet de samenleving zich realiseren dat een overheid niet alles kan
oplossen en dus ook zelf verantwoordelijkheid nemen.

Onze houding en ons handelen wordt bepaald
door wat God van ons vraagt:
Niet anders dan recht te doen, trouw te
betrachten en nederig de weg te gaan van
onze God. (Micha 6:8)

De ChristenUnie zet in haar werk in de
gemeenteraad in op luisteren en samenwerken.
Het wel of niet deelnemen in een coalitie is
daarbij niet doorslaggevend. De standpunten die
we innemen worden allereerst bepaald door
onze uitgangspunten, zoals die o.a. zijn
omschreven in dit programma.

In Papendrecht willen we als fractie bekend staan als betrouwbaar en constructief.
Als een christelijke partij met aandacht voor alle inwoners.
Kies ook voor wat écht telt!
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