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1. Inleiding
De SGP en de ChristenUnie werken in Hendrik-Ido-Ambacht al tientallen jaren uitstekend
samen in één fractie in de gemeenteraad. Samen leveren zij ook al sinds 1994 een wethouder
in het college van B&W. De SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht bedrijft politiek met de
Bijbel als vaste basis. Het christelijk geloof is waarde(n)vol en een moreel fundament voor
mensen. Van daaruit ziet de SGP-ChristenUnie de overheid als een instelling van God, die zich
inzet voor belangen van burgers. Het centrale thema van het christelijk geloof is liefde. Liefde
voor God en onze medemens! Liefde voor God uit zich onder andere in liefde voor Zijn naam
en Zijn dag. Daarnaast betekent liefde voor onze medemens dat we iedereen behandelen
zoals je graag zelf behandeld zou willen worden. Voor ons houdt dit in respect, geduld,
vriendelijkheid, gastvrijheid en eerlijkheid. De SGP-ChristenUnie zet zich hier met Gods hulp
(vaak met vallen en opstaan) voor in. Daar mag u ons ook in ons politieke werk op aanspreken.
Dit alles betekent geen softe houding of matige aanpak van problemen. Want ook
rechtvaardigheid is bij ons een centraal begrip. Dat betekent dat iedereen ook verantwoordelijk
is voor de keuzes die hij of zij maakt. Rechtvaardigheid is belangrijk in het handhaven van
bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid. Het is ook een belangrijk begrip in het verlenen van
zorg en bij vraagstukken inzake welzijn en inkomen. Juist om ervoor te zorgen dat deze
voorzieningen beschikbaar blijven voor mensen die het hard nodig hebben, moeten mensen
die onterecht gebruik maken van deze voorzieningen stevig worden aangepakt.
Rechtvaardigheid betekent ook dat wij zelf in ons politieke werk eerlijk met mensen willen
omgaan. Wij willen geen valse verwachtingen wekken en geven geen
voorkeursbehandelingen, maar willen iedereen open en eerlijk behandelen.
Hendrik-Ido-Ambacht met inmiddels ruim 30.000 inwoners, is een rustige, groene gemeente
met een sterke eigen identiteit en een hoge kwaliteit van wonen en leven. Dit willen we graag
zo houden. Daarom willen we ook dat Hendrik-Ido-Ambacht een zelfstandige gemeente blijft.
Ons dorpse karakter en de hoge kwaliteit van voorzieningen en de buitenruimte kunnen we
op die manier het best behouden.
Het thema voor deze verkiezingscampagne is: VOOR ELKAAR.
In dit programma leest u hoe de SGP-ChristenUnie de komende vier jaar wil werken aan het
behouden en versterken van die kwaliteit van wonen en leven. Daarbij gaat het om de
volgende kernwoorden:

Kwaliteit van leven
Zorg: De SGP-ChristenUnie wil dat er voldoende goede zorg en ondersteuning is voor
iedereen die daar behoefte aan heeft. Zorg voor jeugd, voor ouderen en mensen met een
beperking zijn belangrijk voor de zorgvragers en de samenleving als geheel. Wij vinden
barmhartigheid voor mensen in nood een belangrijke christelijke waarde.
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Meedoen: De gemeente levert een bijdrage aan inkomenszekerheid. Samen met
ondernemers wil de SGP-ChristenUnie zorgen voor meer beschikbare banen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het quotum dat vanuit de Rijksoverheid is opgelegd,
willen we op een goede manier gaan uitvoeren. Voor hen bij wie dat niet lukt, moet er een
vangnet gegarandeerd zijn en blijven in de vorm van een uitkering. Daarnaast geven we
graag uitvoering aan het VN-verdrag handicap dat in 2016 in werking is getreden. Doel
daarvan is om persoonlijke autonomie en volledige participatie te borgen.
Soberheid: Om alle wensen te kunnen realiseren, moet de gemeentekas voldoende gevuld
zijn. Dat vraagt financiële degelijkheid en soberheid in de uitgaven.

Kwaliteit van wonen
Ruimte: We moeten zuinig omgaan met de nog beschikbare ruimte. Na de grote
bouwopgaven van de afgelopen jaren betekent dat dus dat wij behalve de al lopende
plannen, slechts beperkte ruimte zien voor nieuwe bouwplannen. Groen en ruimte voor
ontspanning zijn voor ons belangrijker dan nog meer woningen of het verder volbouwen van
onze woonomgeving.
Rust: Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige gemeente. In een rustige gemeente passen wat
de SGP-ChristenUnie betreft geen overlast of evenementen met geluidsoverlast. De door
Verkiezingsprogramma 2018-2022, Pagina 4

velen in onze gemeente gewaardeerde zondagsrust is een belangrijk ankerpunt in de week
voor rust en bezinning.
Kwaliteit: Kwaliteit van het van de leefomgeving gaat wat de SGP-ChristenUnie betreft
hand in hand met beeldkwaliteit en gebruikskwaliteit. Geen extra afvalcontainers voor de
deur dus, maar afvalscheiding (financieel) belonen en stimuleren met ons kwalitatief hoog
gewaardeerde inzamelsysteem. We onderzoeken de mogelijkheden om afvalscheiding
achteraf mogelijk te maken. De SGP-ChristenUnie wil ruimte bieden voor kwaliteit van
ondernemen onder andere op het zeer duurzame cradle to cradle bedrijventerrein. De
kwaliteit van onze buitenruimte is hoog, dat willen we graag zo houden.
Uiteraard is dit een korte samenvatting van waar de SGP-ChristenUnie voor wil staan. En
waar we in afhankelijkheid van God ook aan willen werken. In Psalm 127 staat het zo mooi,
dat als de Heere het huis niet bouwt, de bouwlieden tevergeefs arbeiden en dat als de Heere
de stad niet bewaart, de wachters dan ook tevergeefs waken.
Als u meer wilt weten over specifieke onderwerpen, leest u dan verder in dit
verkiezingsprogramma. Natuurlijk kunnen wij niet alles wat we beloven ook waarmaken. In
politiek is het geven en nemen. Maar als u zich aangesproken voelt door onze waarden,
wensen, of ambities stemt u dan 21 maart D.V. op lijst 1, op de SGP-ChristenUnie!
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2. Wonen, buitenruimte
Het is goed wonen in Hendrik-Ido-Ambacht. We wonen in een rustige, groene en ruim
opgezette gemeente. Ondanks dat Hendrik-Ido-Ambacht eigenlijk al vanaf de jaren zestig fors
gegroeid is. Het is nu wel tijd om ons te bezinnen op de vraag of de grens van bouwen in
Hendrik-Ido-Ambacht bereikt is. Voor de SGP-ChristenUnie is het antwoord daarop: ja.
Hendrik-Ido-Ambacht heeft de afgelopen jaren in het bijzonder met de bouw van de
Volgerlanden haar verantwoordelijkheid genomen in de lokale en regionale
huisvestingsopgave. En na de afronding van de Volgerlanden kunnen we de conclusie trekken
dat de gemeente zo goed als ‘vol’ is. Dat betekent dat de focus van de SGP-ChristenUnie de
komende periode gericht zal zijn op het behouden van een hoogwaardige, ruime en groene
omgeving. Geen bouwstop, want op sommige plekken zijn nog wel kleinschalige
mogelijkheden om te bouwen. Maar het uitgangspunt is wat de SGP-ChristenUnie betreft
vanaf nu ‘groen tenzij…”. Witte vlekken die vrij zijn of vrij komen zullen dus bij voorkeur niet
bebouwd worden, tenzij er sterke argumenten zijn om dat wel te doen. Daar willen we ook
graag afspraken over maken in de volgende periode en in de Omgevingsvisie. Behouden en
versterken van de woonomgeving is dus het devies. Langs de Noordoever staat de SGPChristenUnie positief ten opzichte van woningbouw op de strook vanaf de Jakobuslaan richting
Zwijndrecht. Door de bedrijven die daar nu gevestigd zijn en de saneringsopgave hoeft dat
niet door de gemeente gedaan te worden. Private initiatieven om het gebied te saneren,
opnieuw te bestemmen en te bebouwen met een woningbouwprogramma wat past in HendrikIdo-Ambacht juichen wij toe. Een verzorgde buitenruimte is belangrijk voor het welbevinden
van iedereen. De SGP-ChristenUnie zet zich graag in voor goed onderhoud van wegen en
groen. Aanpak van overlast op het gebed van parkeren heeft prioriteit maar moet altijd in
balans worden gezien met het groen in de omgeving. Kleinere ergernissen zoals overlast door
hondenpoep en zwerfvuil moeten voortvarend worden aangepakt. Hoge kwaliteit en
onderhoud van straat meubilair moeten ervoor zorgen dat ook de oudere wijken van hoge
kwaliteit blijven. Kinderen moeten in Hendrik-Ido-Ambacht echt kind kunnen zijn. Zij moeten
kunnen spelen, sporten en in de natuur en het groen bezig kunnen zijn. Aangelegde
speelplekken en ruiger speelaanbod moeten dus door de hele gemeente aanwezig zijn.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:
-

-

-

Nieuwe locaties die vrijkomen of al bestaande vrije locaties in Hendrik-Ido-Ambacht
worden in principe recreatief en groen ingericht. Alleen als er goede argumenten zijn
worden deze locaties bebouwd. Rond de Schoof ziet de SGP-ChristenUnie nog
mogelijkheden voor de bouw van seniorenwoningen.
Faciliteren van private initiatieven voor het bouwen van woningen langs de
Noordoever vanaf de Jakobuslaan richting Zwijndrecht met een bij Ambacht passend
woningaanbod.
Het terugdringen van parkeeroverlast door aanleg van nieuwe parkeerplaatsen of
slim dubbelgebruik van parkeerplaatsen.
Terugdringen van overlast door hondenpoep door opruimen en betere communicatie
rond opruimplicht en losloopgebieden. Daarnaast het plaatsen van prullenbakken.
Voldoende hoogwaardig straatmeubilair in alle wijken zorgt voor prettige
buitenruimte
Verkiezingsprogramma 2018-2022, Pagina 6

-

Een goed onderhoudsniveau van wegen en groen.
Voldoende speelgelegenheid voor kinderen. Dat kan een formele speelplek zijn, maar
ook ‘ruige’ speelplekken horen daarbij.

Speerpunten:
-

‘Groen tenzij” voor vrijkomende locaties.
Ruimte voor wonen aan de Noord.
Terugdringen parkeeroverlast.
Hondenpoep, ruim op die troep!
Voldoende en goed straatmeubilair.
‘Spelen ja graag’ in Ambacht.

Verkiezingsprogramma 2018-2022, Pagina 7

3. Werk en inkomen
Een sterke lokale economie is belangrijk om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze
inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe economie van internetwinkelen,
3D-printen, blockchain en robotisering vraagt om een bezinning op arbeid. Het is op lokaal
niveau belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol. De
SGP-ChristenUnie vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk via kerken, UVV en andere
instellingen even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en
gewaardeerd worden. Mensen met een laag inkomen worden ook wel minima genoemd. Voor
de SGP-ChristenUnie zegt deze term alleen iets over hun inkomen. Het zijn mensen die heel
vaak buiten hun schuld in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Zij krijgen niet veel
inkomen maar verdienen de steun van de overheid wat de SGP-ChristenUnie betreft. Het beste
wat we voor hen kunnen doen is het zorgen voor voldoende werkgelegenheid of het vergroten
van de kansen op een baan. Want werk zorgt voor een inkomen en een sociale structuur. Als
deze mensen niet (meer) kunnen werken dan staat de SGP-ChristenUnie voor een ruimhartig
minimabeleid, waarbij we met name willen voorkomen dat kinderen in onaanvaardbare
armoede moeten opgroeien.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:
-

-

Een grotere waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus.
Een ruim aanbod van stageplaatsen als toeleiding naar werk, ook binnen de
gemeentelijke organisatie.
Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures. Eén
benadering van werkgevers is daarbij belangrijk. Werkgevers moeten bij het in dienst
nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk worden
ontzorgd.
Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt.
Een netwerk van schuldhulpmaatjes en schuldhulpverlening om mensen uit de
schuldenproblematiek te houden of te helpen.
maximaal inspannen voor minima
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Speerpunten:
-

Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleen gaanden met jonge kinderen of mensen
met een (ernstig) zieke partner.
Hogere waardering onbetaald werk.
Ontzorgen werkgevers bij in dienst nemen medewerkers met afstand tot
arbeidsmarkt.
Verbetering aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.
Voldoende stageplaatsen op weg naar werk.
Schuldhulpaanbod als vangnet maar niet als hangmat.
Ruimhartig minimabeleid.
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4. Duurzaam leven
“(Be)bouw en bewaar de aarde”. Die opdracht gaf God aan de mens na de schepping. De
schepping is er dus voor de mens om te gebruiken. Tegelijkertijd heeft de mens een
belangrijke verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op de schepping en om er als een
rentmeester mee om te gaan. Die opdracht stempelt onze visie op duurzaamheid en
milieuvraagstukken. Dat betekent dat we ons voortdurend bewust moeten zijn van de effecten
van onze (economische) keuzes. Het is op zich goed om voldoende ruimte te bieden aan
economische groei en aan ruimte voor goede huizen. Maar tegelijkertijd moeten we steeds
voor ogen houden dat er geen roofbouw mag plaatsvinden op de omgeving om ons heen. Ook
moeten we ons afvragen wat de houdbaarheid en duurzaamheid van onze keuzes zijn. De
SGP-ChristenUnie zoekt daarbij naar het optimum tussen het bouwen en het bewaren van de
schepping. Ontwikkelingen waarbij die zaken hand in hand gaan hebben nadrukkelijk onze
voorkeur.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende speerpunten:
- Circulair bouwen daar waar mogelijk, is ons uitgangspunt. Bedrijventerrein
Ambachtsezoom wordt daar als cradle to cradle bedrijvenpark een mooi voorbeeld
van. Duurzame keuzes op het gebied van energie, waterbeheer en gifvrije
bouwmaterialen maken dit tot een toekomstbestendig bedrijvenpark.
- Indien mogelijk is duurzame energie ons uitgangspunt. Dat betekent dat nieuwbouw
indien haalbaar zonder gasaansluiting wordt gebouwd. Warmtenet wat restwarmte
van de industrie hergebruikt is een serieus alternatief. Dat betekent ook duurzame
keuzes voor gemeentelijke gebouwen, zowel bij de bouw als gedurende het gebruik.
De SGP-ChristenUnie spreekt zich expliciet uit tegen windmolens in Hendrik-IdoAmbacht. Windmolens kunnen een goede bijdrage leveren aan duurzame energie,
maar het huidige beleid van spreiding over het land vinden wij teveel symboolpolitiek.
Windmolens op zee of in dunbevolkte gebieden vinden wij op nationaal niveau een
betere keuze.
- Duurzame afvalinzameling vinden we belangrijk. Dat begint met minder afval
creëren. Overheid en consumenten moeten zich al bij de aankoop van een product
bewust zijn van de duurzaamheid, herbruikbaarheid en levensduur ervan. Toch zullen
we altijd wel afval houden. De SGP-ChristenUnie vindt het redelijk dat mensen
beloond worden als zij bewust met hun afval omgaan. Wie afval scheidt mag beloond
worden met lagere afvalstoffenheffing. Wie ervoor kiest om dat niet te doen, moet
ook bereid zijn daar een hogere rekening voor te betalen. Dit principe van ‘wie niet
vervuilt betaalt niet’ vindt de SGP-ChristenUnie een rechtvaardig uitgangspunt. De
SGP-ChristenUnie wil dat koppelen aan een hoge gebruiksvriendelijkheid. Onze
ondergrondse afvalcontainers worden zeer gewaardeerd. Die willen we blijven
benutten. Dus naast de papiercontainer niet nog meer afvalcontainers bij de huizen.
Wij willen wel meer inzetten het voorkomen van afval en het nascheiden.
- Duurzame mobiliteit is ons uitganspunt. Dat is belangrijk om de hoeveelheid CO2
terug te dringen, maar ook de helft van het fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt
door het wegverkeer. Ooit zullen benzine en diesel opraken. Het is goed om daarop
te anticiperen. Alternatieven voor autogebruik wil de SGP-ChristenUnie nadrukkelijk
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-

-

-

stimuleren. Goede (elektrische) fietsvoorzieningen, meer vervoer over water en
faciliteiten voor elektrisch rijden zijn daar voorbeelden van. Uitbreiding naar meer
bestemmingen en verduurzaming van het vervoer over water met de Waterbus
vinden wij heel belangrijk. Daarnaast willen wij de Waterbus beter laten aansluiten op
andere vormen van vervoer onder andere door ondersteuning met watertaxi’s.
Veel groen in onze gemeente is ons uitgangspunt. Groen is belangrijk voor de
gezondheid en ontspanning van mensen. In onze gemeente is groen ook heel
belangrijk in het reduceren van fijnstof in de lucht. Hendrik-Ido-Ambacht is een
groene gemeente en dat willen we graag zo houden en nog wat uitbreiden. Naast
onze parken en het groene gebied wat behouden blijft rond het Perenlaantje willen
wij ook voldoende kleinere groenstroken in onze gemeente. Voor de plekken die nu
nog beschikbaar zijn, geldt voor ons de ‘groen tenzij’-regel.
Een betere luchtkwaliteit is ons uitgangspunt. Door de ligging langs de snelwegen
bevat de lucht in onze gemeente bovengemiddeld veel stikstofoxiden en fijnstof. Dat
heeft schadelijke effecten voor de gezondheid. Wij willen ons inspannen om dat terug
te dringen. Dat kan door meer en ander groen, stimulering van andere vormen van
vervoer, verduurzaming van het
We onderzoeken hoe we inwoners kunnen stimuleren om hun woningen te isoleren.
Dat is goed voor het milieu en de inwoners besparen op hun energierekening

Speerpunten:
-

Circulair bouwen bedrijventerrein Ambachtsezoom.
Aansluiten op warmtenet Drechtsteden.
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-

Energieneutraal bouwen bij zowel nieuwbouw als vervanging.
Stimuleren gebruik zonne-energie.
Geen windmolens in Hendrik-Ido-Ambacht.
Afvaltarief variëren naar vervuiling: wie niet vervuilt, betaalt niet.
Geen extra minicontainers.
Uitbreiden netwerk Waterbus.
Uitbreiding en verduurzaming openbaar vervoer.
Veel groen in alle wijken.
Nieuwe locaties: ‘groen tenzij’.
Verbeteren luchtkwaliteit.
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5. Veiligheid
Een belangrijke taak voor de gemeente is om de veiligheid van haar inwoners zoveel mogelijk
te garanderen. Daarbij gaat het om politie en brandweertaken en andere zaken die onder
openbare orde en veiligheid vallen. Een groot deel van deze taken valt onder de bevoegdheid
van de burgemeester. Daarnaast speelt de gemeenteraad een belangrijke rol in het beleid dat
wordt opgezet voor de veiligheid van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. De SGPChristenUnie is van mening dat er stevig moet worden opgetreden tegen ‘grote criminaliteit’,
zoals inbraken, overval of drugsdelicten. Ook ‘kleine criminaliteit’ die veel vaker voorkomt,
zoals overlast, vernielingen moet efficiënt worden aangepakt. Inwoners kunnen een rol spelen
in de bestrijding van deze soorten criminaliteit door de ogen en oren te zijn van de politie en
door buurtpreventie. Ook brandpreventie en verkeersveiligheid vallen onder het
veiligheidsbeleid. De SGP-ChristenUnie prioriteert veiligheid, zodat onze inwoners een rustig
leven kunnen leiden.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:
-

Voldoende blauw op straat in alle wijken in Hendrik-Ido-Ambacht en een zichtbare
wijkagent.
Het bevorderen en faciliteren van buurtpreventie.
Het gecoördineerd aanpakken van overlast gevende groepen. Er is ruimte voor
jongeren op straat, maar niet voor grensoverschrijdend gedrag.
Het behoud van een volwaardige, compleet uitgeruste brandweerkazerne zodat er
een snelle aanrijtijd in onze gemeente is geborgd.
De waardering van brandweervrijwilligers en dat komt ook tot uiting in het materieel
en de arbeidsomstandigheden.
We inventariseren de schoolroutes en maken deze nog veiliger en overzichtelijker.
Het aanpakken van onveilige verkeerssituaties door aanpassen van de wegstructuur
of betere verlichting.
Wij willen geen experimenten met een gemeentelijke wietkwekerij binnen onze
gemeente.
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Speerpunten:
-

Voldoende blauw op straat
Bevorderen buurtpreventie
Aanpakken overlast gevende groepen
Een eigen brandweerkazerne in Hendrik-Ido-Ambacht
Meer brandweervrijwilligers
Veilige schoolroutes
Aanpakken onveilige verkeerssituaties
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6. Ondernemen
Economie is een belangrijk thema. Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op het
westerse groeimodel. Economie is voor de SGP-ChristenUnie een middel en niet een doel. De
economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. En dat is goed, maar vanuit het
Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping
niet te laten lijden onder onze economische activiteiten of onze drang naar welvaart. Er mag
geen roofbouw plaatsvinden op de omgeving om ons heen. Economische resultaten worden
bij voorkeur met circulaire middelen behaald. Het is belangrijk om (als ondernemer) met de
mogelijkheden en talenten die je hebt hard te werken om een goede toekomst voor jezelf, je
gezin, en je medewerkers te verzorgen. Een sterke lokale economie met voldoende
bedrijvigheid is belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze
inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk.
Daar heeft iedereen behoefte aan. Bij een lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort
ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van
een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van
al onze arbeid. En dat is niet knellend of beperkend, want een uitgerust mens produceert en
functioneert beter.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende speerpunten:
-

-

-

-

-

Ondersteuning van (MKB) ondernemers door de gemeente waar dat mogelijk is. Zij
zijn de ruggengraat van onze economie.
Gemeentelijke regelgeving die bedrijven beschermt in plaats van ondernemers
belemmert. Regels moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn.
Voldoende kwalitatieve groeimogelijkheden voor lokale ondernemers. Dat kan zijn op
een nieuw bedrijventerrein, dat kan ook zijn door een bestaand bedrijventerrein door
herstructurering geschikt te maken voor de toekomst.
Actief meedenken en meewerken aan plannen van ondernemers die leiden tot meer
banen. Dat kan alleen als de gemeente goed samenwerkt met de lokale bedrijven.
Een ‘rode loper benadering’ voor (nieuwe) bedrijven, zodat zij snel alle procedures en
processen kunnen doorlopen. Bedrijven moeten zich welkom weten en voelen in
Hendrik-Ido-Ambacht.
Een goede communicatie met korte lijnen tussen bedrijven en de gemeente.
Een inkoopbeleid waarbij lokale ondernemers als eerste aanzet zijn.
Regelmatig overleg en goede afstemming met vertegenwoordigers van
ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen zoals de Vereniging Ambachtse
Ondernemers en de Detailhandelsraad.
Een bedrijfscontactfunctionaris die als loket voor alle ondernemersvragen fungeert.
Bedrijventerreinen in Hendrik-Ido-Ambacht van hoge kwaliteit en duurzaamheid.
Samenwerking tussen gemeente en bedrijven om bedrijventerreinen voortdurend bij
de tijd te houden.
Een actieplan lokale economie wat ook in de periode 2018-2022 leidraad is voor de
samenwerking tussen de gemeente en de bedrijven. Dit actieplan wordt opnieuw
opgesteld door de VAO, de winkeliers en de gemeente aan het begin van de periode.
Goed bereikbare winkelcentra gespreid over de gemeente leveren een belangrijke
bijdrage aan de leefbaarheid. We bekijken de verkeersstromen rondom de
verschillende winkelcentra en maken zo nodig infrastructurele aanpassingen.
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-

-

-

De snel veranderende detailhandel vraagt om een toekomstgericht beleid. De
detailhandelsvisie voor de gemeente moet in nauw overleg met bewoners en
ondernemers (deels) worden aangepast aan de ontwikkelingen.
Hoofdwinkelcentrum de Schoof moet versterkt worden door het aantrekkelijker te
maken. De eigenaar en de winkeliers hebben hierin een belangrijke
verantwoordelijkheid. Voor uitbreiding in oppervlakte zijn wij niet voor. De gemeente
faciliteert dit proces graag in het belang van een goede winkelstructuur voor de
inwoners.
De zondag vinden we belangrijk als collectief rustmoment in onze economie. De
winkels zijn daarom op zondag gesloten in Hendrik-Ido-Ambacht

Speerpunten:
-

Eenduidige en terughoudende en regels.
Voldoende groeimogelijkheden voor lokale ondernemers.
Actieve samenwerking tussen gemeente en bedrijven.
Inkoopbeleid met kansen voor lokale ondernemers.
Korte lijnen tussen gemeente en bedrijven.
Rode loper benadering voor nieuwe bedrijven.
Opstellen actieplan lokale economie 2018-2022.
Verbetering winkelcentrum de Schoof.
Op zondag blijven de winkels dicht in Hendrik-Ido-Ambacht.
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7. Jongeren in Ambacht
Zorgen voor je naaste is een belangrijke waarde vanuit de Bijbel. En vooral voor de kwetsbare
naaste. De Heere Jezus zegt zelfs dat wij onze naasten lief zouden moeten hebben als onszelf.
Eigenlijk betekent het dat niets ons te veel zou moeten zijn in het helpen en zorgen voor onze
naaste. Dat geldt dus ook en misschien wel vooral voor jongeren. Zij vormen een kwetsbare
generatie die de toekomst van onze samenleving zullen gaan vormgeven. Op ons allemaal rust
de verantwoordelijkheid om hen een fysiek en psychisch gezond leefklimaat te bieden. Om
hen de kans te geven zich te ontplooien en tot op zekere hoogte onbezorgd op te laten groeien.
Ook voor de opgroeiende jeugd moet onze gemeente een fijne plek zijn om te wonen. Ook
voor hen is er ruimte om zichzelf te zijn.. In een tijd die met social media socialer dan ooit lijkt
te zijn, nemen het individualisme en de eenzaamheid verontrustende vormen aan. De SGPChristenUnie is van mening dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor onze jongeren ligt
in de gezinnen. Het is een grote verantwoording van vaders en moeders om hun kinderen in
materieel maar juist ook in immaterieel opzicht het beste te geven en te leren. Voordoen, en
soms ook nee zeggen in een tijd waarin structuren en tradities niet hoog gewaardeerd zijn.
Netwerken van klasgenoten, scholen en verenigingen spelen daarnaast ook een belangrijke
rol in het opgroeien en de vorming van onze jongeren. De gemeente is er om faciliteiten aan
te bieden voor jongeren om zich te ontspannen en zichzelf te kunnen zijn. Ook vindt de SGPChristenUnie dat de gemeente er is om (preventief) zorg en ondersteuning te bieden aan
jongeren bij wie het leven (even) uit de rails loopt. Dit samenhangende aanbod van preventie
en zorg willen wij zo dichtbij mogelijk aanbieden.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende speerpunten:
-

-

-

-

Goede schoolgebouwen voor de kinderen. Dat betekent gebouwen met een gezond,
prettig en inspirerend schoolklimaat. Waar kinderen spelen, leren en ontmoeten fijn
kunnen combineren.
Voor jonge kinderen overal goede speelgelegenheid dichtbij. Het nieuwe
jeugdspeelpark is daarnaast een belangrijke voorziening voor de hele gemeente.
Ruimte voor de opgroeiende jeugd waar ze zichzelf kunnen zijn. Dit kan binnen
verenigingen of kerken zijn, maar ook in het Baxhuis of op de trapveldjes of
sportvoorzieningen.
Goede zorg en ondersteuning voor jeugd en hun ouders die dat nodig hebben,
middels een hoogwaardig jeugdteam dat goed bereikbaar is.
Goede samenwerking binnen de regio om de jeugdhulp hoogwaardig en betaalbaar
te houden.
Ouders die dat willen moeten actief gewezen worden op het persoonsgebonden
budget om zelf zorg in te kunnen kopen.
Identiteitsgebonden zorg moet voor iedereen beschikbaar blijven. Dat is niet alleen
een recht maar ook een belangrijke randvoorwaarde in de aanpak of behandeling van
een zorgvraag.
Gezinnen hebben zo veel mogelijk met één plan en één coördinator voor alle zorg te
maken als zij dat nodig hebben.
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-

Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en het
voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
Effectief antiverslavingsbeleid. Want een jongere hoeft niet verslaafd te zijn aan
bijvoorbeeld alcohol of drugs in Ambacht.
Als jongeren 18 jaar worden, wordt hun zorg of ondersteuning gecontinueerd.
Passende hulp en aanpak van en bij kindermishandeling. Ieder kind heeft recht op
een veilig thuis.

Speerpunten:
-

Goede schoolgebouwen, daar leer je van!
Spelen kan altijd dichtbij in Ambacht.
Het jeugdspeelpark is dé plek om te spelen en natuureducatie te stimuleren.
Voldoende plek voor iedere jongere om jongere te zijn.
Hangen OK, hinderlijk hangen NEE!
Een hoogwaardig jeugdteam is er voor iedereen die dat nodig heeft.
U kunt kiezen voor een Persoons Gebonden Budget (PGB).
Jeugdhulp moet bij u passen.
Kindermishandeling, weg ermee!
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8. Ouderen in Ambacht
Zorg voor je naaste is een belangrijke waarde vanuit de Bijbel. En vooral voor de kwetsbare
naaste. De Heere Jezus zegt dat wij onze naasten lief zouden moeten hebben als onszelf.
Eigenlijk betekent het dat niets ons te veel zou moeten zijn in het helpen en zorgen voor onze
naaste. Dat geldt dus ook voor onze ouderen. Zij vormen een groeiende generatie die onze
samenleving mede vorm hebben gegeven. Uit respect en waardering daarvoor rust op ons
allemaal de verantwoordelijkheid om hen de gelegenheid te geven om op een (vol)waardige
manier hun leven in te vullen.
Van ouderen wordt in de huidige tijd nog veel verwacht. Zelfstandig wonen, zelf hulp
organiseren, mantelzorg en vrijwilligerswerk doen. Ouderen zijn tegenwoordig langer vitaal.
Veel ouderen kunnen die taken dan ook nog prima aan, en hebben daarbij eigenlijk geen hulp
van de gemeente nodig. Dat is prima en past bij de zelfstandigheid die veel ouderen erg
waarderen. Er is ook een groeiende groep mensen die wel afhankelijker wordt van de hulp
van anderen. Voor hen wil de SGP-ChristenUnie er zijn als het nodig is. Door ondersteuning te
bieden bij mantelzorg en vrijwilligerswerk, door vervoer aan te bieden met de Drechthopper
of door kleine aanpassingen te doen in de woning of hulpmiddelen ter beschikking te stellen.
Het is logisch om dit naar draagkracht te doen. Zo blijven de WMO voorzieningen voor alle
ouderen betaalbaar en toegankelijk. (Een deel van) de zelfstandigheid als onderdeel van
(eigen)waardigheid kan daardoor zolang mogelijk behouden blijven. Wat de SGP-ChristenUnie
betreft ligt deze taak niet alleen bij de gemeente. Maatschappelijke organisaties, verenigingen,
kerken en individuen kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Een respectvol
vangnet om de ouderen heen. Dat is wat de gemeente moet bieden in de ogen van de SGPChristenUnie. Als blijk van waardering!
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:
-

-

-

Voldoende woningaanbod voor senioren. Van vitaal tot hulpbehoevend. De SGPChristenUnie zet zich dus in voor meer appartementen, seniorenbungalows en
levensloopbestendige woningen.
Ondersteuning van initiatieven voor woonvormen voor ouderen. Bestaande
woonvormen waar gemeenschappelijke faciliteiten gekoppeld worden aan
zelfstandige ruimtes zijn daarbij voorbeelden.
Voorzieningen zijn betaalbaar en toegankelijk voor alle ouderen.
Beschikbaarheid van gekwalificeerde woonzorgcentra.
Voorlichtingsmomenten organiseren over de inzet van domotica waarmee ouderen
langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Een goed netwerk van zorgorganisaties, kerken en vrijwilligers met als doel
versterking van het aanbod en de samenwerking.
Een doorlopende lijn van ondersteuning en zorg.
Het betrekken van ouderen bij het aanbod en totstandkoming van de voorzieningen
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Speerpunten:
-

Meer appartementen en andere geschikte huisvesting voor ouderen.
Meer levensloopbestendige woningen.
WMO voorzieningen die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn.
Initiatieven voor woonvormen voor ouderen zijn van harte welkom.
Een respect-netwerk om ouderen heen van organisaties, kerken, verenigingen en
vrijwilligers
Doorlopende zorglijn: van rollator tot verpleeghuis.
Toegankelijkheid van openbare voorzieningen en gebouwen: voor ouderen en
mensen met een beperking.
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9. Onderwijs
Goed onderwijs voor onze kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat plaatsvindt in goede
schoolgebouwen met een goed en gezond klimaat. Het bieden van een goede huisvesting voor
onderwijs is een echte kerntaak van de gemeente. Daarom heeft de SGP-ChristenUnie zich
enorm ingespannen om de nieuwbouw van een aantal scholen mogelijk te maken. Ook in de
periode 2018-2022 moet er weer het nodige gebeuren om de kwaliteit van onze scholen op
een hoog peil te kunnen houden. De SGP-ChristenUnie wil zich inzetten om dat financieel
mogelijk te maken. Daarvoor zal een nieuw huisvestingsplan moeten komen waarin plannen
voor de komende jaren zullen worden vastgelegd. De SGP-ChristenUnie is van mening dat
goed onderwijs gebaat is bij kleinschaligheid en nabijheid van de school. Door de snelle groei
in de Volgerlanden heeft het grote scholencluster daar een aantal goede effecten gehad. Toch
is de SGP-ChristenUnie van mening dat nieuwe scholen in de bestaande wijken het beste
kleinschalig en overzichtelijk kunnen worden gebouwd. Dat is in het belang van een goed
onderwijsklimaat en is beter in te passen in de omgeving. Duurzame gebouwen zijn daarbij
niet alleen goed voor het milieu, maar zijn ook een voorbeeld voor de generatie die les krijgt
in die gebouwen.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:
-

Goed onderwijs in duurzame en kleinschalige schoolgebouwen voor alle kinderen in
Hendrik-Ido-Ambacht.
Het opstellen van een nieuw huisvestingsplan scholen. Hierin wordt de spreiding en
de planning weergegeven van de schoolgebouwen in Ambacht.
Het financieel mogelijk maken van nieuwbouw of renovatie van bestaande
schoolgebouwen in de gemeente, indien nodig.
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Speerpunten:
-

Nieuwbouw of renovatie van verouderde schoolgebouwen.
Nieuw huisvestingsplan scholen.
Meer geld voor huisvesting scholen
Kleinschaligheid in plaats van clusters
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10.

Sport, ontspanning en cultuur

Ook in je vrije tijd is het goed wonen in Hendrik-Ido-Ambacht. Het aanbod aan voorzieningen
en activiteiten is groot. Sportbeoefening is heel belangrijk in de ontwikkeling van jongeren en
voor de gezondheid van iedereen. De SGP-ChristenUnie steunt het brede aanbod van
sportmogelijkheden in Hendrik-Ido-Ambacht. Het is goed dat de gemeente ook bijdraagt aan
het aanbieden van voldoende mogelijkheden in de breedtesport die voor iedereen toegankelijk
zijn. Zowel de binnensport als de buitensport moeten op een goede manier hun activiteiten
kunnen aanbieden op en in goede accommodaties. Bekostiging van topsport ziet de SGPChristenUnie niet als een gemeentelijke taak. Aanbod van sportactiviteiten op zondag kan niet
op steun van de SGP-ChristenUnie rekenen omdat dit zich niet verhoudt tot Gods gave om
deze dag te besteden in alle rust aan Zijn dienst.
Cascade is ons verenigingsgebouw wat zich primair openstelt voor verenigingen. De SGPChristenUnie vindt dat dit de hoofddoelstelling van Cascade moet zijn en blijven. Commerciële
verhuur en activiteiten moeten hieraan ondergeschikt zijn. Zoals de naam al zegt is de
bekostiging van professioneel theater niet een taak van de gemeente. Het aanbod aan
culturele uitingen is divers. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de
achtergrond van de bewoners. Kwetsen of beledigen mag geen onderdeel zijn van het aanbod.
Vrijheid van meningsuiting is geen recht om te kwetsen. Op het gebied van evenementen is
de SGP-ChristenUnie van mening dat die moeten passen bij de aard en schaal van HendrikIdo-Ambacht. Een evenement moet samenbindend werken en niet polariserend of storend en
mag niet leiden tot (geluids-) overlast. Ook bij evenementen past het om rekening te houden
met de identiteit van onze gemeente en de zondagsrust. Aandacht voor de historie van ons
dorp is belangrijk om vast te houden en aan te bieden. De SGP- ChristenUnie vindt dat het
Historisch Genootschap voldoende ruimte moet hebben om jong en oud de historie van
Ambacht te kunnen laten beleven.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:
-

-

Een ruim aanbod aan sportvoorzieningen voor jong en oud. Goede velden en
accommodaties voor binnen- en buitensport. Nieuwe kunstgrasvelden worden
aangelegd zonder rubberkorrels.
Cascade als dorpshuis vooral gericht op het huisvesten van verenigingen en
voorzieningen als de bibliotheek en het jeugdteam.
Een toekomstgerichte behuizing voor het Historisch Genootschap is belangrijk voor
het verleden, heden en de toekomst.
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Speerpunten:
-

Goede binnen- en buitensportmogelijkheden
Geen rubberkorrels in nieuw kunstgras
Cascade het dorpshuis voor verenigingen en voorzieningen
Toekomstgerichte behuizing voor het Historisch Genootschap
Samenbindende evenementen
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11.

Bereikbaarheid

Het is goed wonen en leven in Hendrik-Ido-Ambacht. Een rustige gemeente op een mooie
centrale plek in het land. Dat brengt wel regelmatig problemen met de bereikbaarheid met
zich mee. Hendrik-Ido-Ambacht ligt ingeklemd tussen de snelwegen A15 en A16. Beide
snelwegen zijn bereikbaar via het Noordeinde en de Ambachtsezoom. De problemen ontstaan
regelmatig daar waar die wegen aansluiten op de snelwegen. De verbetering daarvan is
belangrijk om onze gemeente goed bereikbaar te houden. Ook op het gebied van onze
mobiliteit hebben we een verantwoordelijkheid om als rentmeesters met de ons toevertrouwde
schepping om te gaan. Alternatieven voor het gebruik van de auto en het aansluiten in de file
kunnen dan ook op onze steun rekenen. Stimuleren van het gebruik van de fiets,
spitsmijdingen en het verbeteren van het openbaar vervoer zijn daar voorbeelden van.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:
-

Aanpassingen aan de Sandelingenknoop om de doorstroming van en naar de A16 te
bevorderen.
De aansluiting richting de A15 via de rotonde Noordeinde/Nijverheidsweg aanpassen
nu de Nijverheidsweg niet meer functioneert als doorgaande weg.
Meer meer ruimte voor de fiets, waarbij veiligheid een belangrijk aspect is.
Druk op openbaar vervoer organisaties om Hendrik-Ido-Ambacht te blijven voorzien
van voldoende haltes en busritten, en om te differentiëren in bus gebruik.
Het fijnmaziger maken van het vervoer over water. Dat kan door het bereik van de
Waterbus te vergroten en door met de regio te werken aan de komst van watertaxi’s.
Het gebruik van de Waterbus stimuleren door een aantrekkelijk Waterbusplein met
voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen.
Het onderzoeken van een fijnmazig vervoerssysteem binnen Hendrik-Ido-Ambacht
middels elektrisch vervoer.
Voldoende laadpalen om de groei van elektrisch vervoer aan te kunnen.
Afspraken met winkeliers voor een veilige en duurzamere bevoorrading van hun
winkels.
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Speerpunten:
-

Aanpak en verbetering Sandelingenknoop
Aanpak en verbetering rotonde Noordeinde/Nijverheidsweg
Vrij baan voor de fiets!
Voldoende en frequent openbaar vervoer
Meer vervoer over water
Verhogen gebruik Waterbus door aantrekkelijk Waterbusplein
Onderzoek naar fijnmazig, gemeentelijk, elektrisch openbaar vervoer
Meer laadpalen voor elektrische auto’s
Veiliger en duurzamere bevoorrading van winkels.
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12.

Regionale samenwerking

Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente met een grote betrokkenheid van de inwoners en een
sterke identiteit. En daar is de SGP-ChristenUnie heel zuinig op. Onze Ambachtse identiteit met
betrokkenheid, rust en groen, de hoge kwaliteit van de voorzieningen en de buitenruimte en
de toegankelijkheid van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie worden
door onze inwoners zeer gewaardeerd. En dat willen we zo houden. Dat betekent dat we er
op deze terreinen voor kiezen om dat echt lokaal te houden en uit te voeren. Wij willen een
eigen krachtige ambtelijke organisatie in Hendrik-Ido-Ambacht houden. Een verdere
overdracht van taken is niet aan de orde.
De zelfstandigheid van Hendrik-Ido-Ambacht is voor de SGP-CU een groot goed. Onze eerste
blik is dus altijd gericht op wat de gemeente zelf kan uitvoeren of doen. Kwaliteit, nabijheid
en benaderbaarheid van bestuur zijn daarbij het uitgangspunt. Tegelijk zien wij
schaalvoordelen van samenwerking in de Drechtsteden of Zuid-Holland-Zuid. De SGPChristenUnie wil dat in Hendrik-Ido-Ambacht alles lokaal besloten en uitgevoerd wordt waar
lokale kennis en nabijheid van het bestuur een belangrijke rol in speelt. En waar we natuurlijk
ook de lokale uitvoeringskracht voor hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan lokaal sportbeleid,
het onderhoud van de buitenruimte of de huisvesting van scholen. Voor andere zaken waar
dit niet of minder aan de orde is, waar de lokale uitvoeringskracht ontbreekt en waar met
schaalgrootte voordelen kunnen worden behaald voor onze inwoners werken we graag samen
met onze buurgemeenten. Regionale samenwerking heeft voor Hendrik-Ido-Ambacht drie
voordelen. Het leidt tot een versterking van de ambtelijke organisatie. Op het gebied van de
ambtelijke organisatie en de ICT zijn we sterker geworden door deze samenwerking en kunnen
we een betere kwaliteit leveren. Ook de gezamenlijke sociale dienst heeft zijn vruchten
afgeworpen zowel voor de cliënten in een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning als voor
de gemeente in financiële en organisatorische zin. Een tweede voordeel van samenwerking in
de regio is versterking van onze lobbykracht. De SGP-ChristenUnie is ervan overtuigd dat
economische ontwikkeling en verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit alleen bereikt
kunnen worden door een krachtige regionale aanpak en lobby. Een derde voordeel van
samenwerken is meer efficiency: de afgelopen jaren hebben aantoonbaar laten zien dat wij
met minder medewerkers en minder geld een hogere kwaliteit van dienstverlening hebben
kunnen leveren. De SGP-ChristenUnie wil dus graag de voordelen van regionale samenwerking
combineren met de kracht van ons lokaal bestuur en de lokale organisatie. In het belang van
onze inwoners voor een sterk en toekomstbestendig Hendrik-Ido-Ambacht.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:
-

Een krachtige regionale samenwerking op het gebied van economische ontwikkeling,
bereikbaarheid, mobiliteit en sociale zaken.
Een krachtige lokaal bestuur en een lokale organisatie die nabij zijn, lokale kennis
hebben en werken aan het behoud en de versterking van onze lokale identiteit
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Speerpunten:
-

Verbetering bereikbaarheid via A15, A16, N3
Verbetering vervoer over water
Goede voorzieningen voor jeugd, WMO en Participatiewet
Meer nieuwe bedrijven door innovatie en vestigingsklimaat voor meer
arbeidsplaatsen.
Ambacht blijft een zelfstandige gemeente met een krachtig lokaal bestuur en een
krachtige lokale ambtelijke organisatie.
We hanteren een krachtige regionale samenwerking met behoud van onze
zelfstandigheid.
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13.

Financiën

Geld is een middel en geen doel. Tegelijkertijd is geld in onze samenleving wel een belangrijke
randvoorwaarde geworden om inhoudelijke doelen te behalen. De gemeente is voor de
inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk van nationale en lokale belastingen.
Gemeenschapsgeld dus. Dat is voor de SGP-ChristenUnie een belangrijke reden om zeer
zorgvuldig en sober om te gaan met de gemeentelijke financiën. Sober en zorgvuldig omgaan
met financiën is ook een belangrijk onderdeel van goed rentmeesterschap. Een verantwoord
financieel beleid betekent voor de SGP-ChristenUnie: mogelijke tegenvallers zo goed mogelijk
inschatten, meevallers pas inboeken als ze zich echt voordoen en tegen zo gunstig mogelijke
voorwaarden geld lenen. Zodat we de komende jaren volop kunnen investeren en tegelijkertijd
de begroting op orde kunnen houden. Daarnaast wil de SGP-ChristenUnie een goed risicobeleid
om als gemeente niet voor grote verrassingen te komen staan. Ook willen we dat de gemeente
bij investeringen zoekt naar mogelijke medefinanciers, zoals subsidie mogelijkheden die de
EU, het Rijk en/of de provincie beschikbaar hebben. De SGP-ChristenUnie vindt dat de
gemeente terughoudend moet omgaan met het opleggen van heffingen en belastingen. Daar
hebben we ook de afgelopen jaren op aangedrongen. Dat heeft er mede toe geleid dat na
twee jaren zonder lastenstijgingen in 2018 de belasting voor huizenbezitters zelfs omlaag ging.
De gemeentebegroting moet solide zijn en er moeten gezonde reserves zijn om tegenvallers
op te vangen. Dat moet nogmaals geen doel op zich zijn maar het resultaat van een financieel
beleid dat rekening houdt met omstandigheden in het heden en de toekomst, met draagkracht,
kansen en risico’s.
De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:
-

Een structureel sluitende gemeentelijke begroting. Structurele uitgaven worden
gedekt met structurele inkomsten.
Een reservepositie die gezond genoeg is om onvoorziene tegenvallers op te vangen.
Heffingen voor onder andere afvalinzameling en afvalwater die kostendekkend zijn
Belastingen die alleen verhoogd worden als het moet en verlaagd als het kan.
Een kwijtscheldingsbeleid voor lokale lasten wat rechtvaardig en sociaal is.
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Speerpunten:
-

Solide begroting, structureel sluitend.
Voldoende reserves.
Kostendekkende heffingen.
Belastingen: omlaag als het kan en alleen omhoog als het moet.
Kwijtscheldingsbeleid lokale heffingen: sociaal en rechtvaardig.
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