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Inleiding | Staan voor onze dorpen 
 

Gemeenteraadsverkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze 
kinderen, onze buren, onze werkgevers, onze werknemers en de leerkrachten op school.  
 
Verkiezingen gaan over de manier waarop wij onze samenleving, onze dorpen inrichten. 
Maar wat maakt een dorp nu eigenlijk een dorp? Die vraag hebben we op verschillende 
plaatsen aan u gesteld.  
 
De antwoorden die u gaf, waren vrij eensluidend. Een dorp is kleinschalig, rustig en landelijk. 

Er zijn voldoende basisvoorzieningen. Maar in essentie is dat niet wat een dorp tot een dorp 

maakt. Sterker nog: een dorp wordt niet gemaakt, een dorp ontstaat. Door mensen, door 

maatschappelijke organisaties en door ondernemers die – soms al generaties lang – in het 

gebied wonen en werken. Zo wordt een dorp een plaats waar mensen elkaar kennen, waar 

mensen betrokken zijn op elkaar, en waar mensen op elkaar terug kunnen vallen als dat 

nodig is.  

 
ChristenUnie/SGP Zuidplas staat voor onze dorpen. De dorpen van Zuidplas hebben stuk 
voor stuk een eigen identiteit en eigen karakter. Wij willen investeren in het behoud en waar 
nodig versterken van de dorpen van Zuidplas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivatie voor ons handelen 
Voor ChristenUnie/SGP is Gods Woord, de Bijbel, het fundament waarop wij onze keuzes 
voor de inrichting van de samenleving baseren. Kort samengevat houdt dit in wat Jezus 
Christus ons leerde tijdens Zijn leven op aarde: God liefhebben boven alles en onze naaste 
als onszelf. 
 
Wat in de Bijbel staat, is duizenden jaren geleden opgeschreven. En tegelijkertijd is het nog 
altijd springlevend en actueel. Nog steeds zijn Gods goede geboden en leefregels het 
kompas voor ons persoonlijk én maatschappelijk leven. Dit doen we juist ook in het besef 
dat het God zelf is aan wie de overheid haar gezag ontleent. Om het met woorden uit de 
Bijbel te zeggen: de overheid is Gods dienares. 
 
 

Zevenhuizen 
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Hieronder lichten we vier van die Bijbelse geboden en leefregels toe:  
 
- Naastenliefde. Heel concreet betekent dit dat ieder van ons zijn of haar naaste - de 

mensen die op ons pad worden gebracht - net zo behandelt als hij of zij zelf behandeld 

wil worden. Dat we ons dienstbaar opstellen naar elkaar. Een hele uitdaging in een 

geïndividualiseerde samenleving. We lijken de kunst van het samenleven verleerd te zijn 

en zien dat verschillen tussen groepen alsmaar groter lijken te worden. 

 
- Rentmeesterschap. Een rentmeester is een beheerder van het eigendom van iemand 

anders. Zo beheren wij Gods Schepping. Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust dat we 

de aarde uitputten door de manier waarop wij leven. Daarmee beperken we ook de 

kansen en mogelijkheden van toekomstige generaties. Dit vraagt onder meer een heel 

andere wijze van denken over onze manier van consumeren. 

 
- Rechtvaardigheid. De overheid is een schild voor de zwakken. De behandeling die 

iemand krijgt mag niet afhangen van zijn of haar mondigheid, netwerk of portemonnee. 

Het risico dat dit toch gebeurt, is groot nu we als overheid meer maatwerk willen 

leveren in de zorg én daar fors minder geld voor hebben. Het vraagt dat er – niet alleen 

op papier, maar ook in de praktijk – waarborgen zijn. Mensen moeten op de gemeente 

aan kunnen. 

 
- Verantwoordelijkheid. We zijn als mensen verantwoordelijk voor (de consequenties 

van) ons handelen. We hebben niet alleen rechten, maar ook plichten. We dragen 

medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de samenleving. Als overheid 

moeten we mensen dan wel de ruimte bieden om die verantwoordelijkheid te nemen. 

Juist in dit perspectief willen we ook veel ruimte maken voor particulier initiatief.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Richting en ruimte 
Deze – en andere – geboden en leefregels laten zich goed vertalen naar Zuidplas anno nu. In 
dit verkiezingsprogramma doen we dat voor de periode 2018 - 2022. We kiezen er net als 
vier jaar geleden voor om met een vijftal principes te werken. Een heel bewuste keuze. We 
staan voor een overheid die zowel richting als ruimte geeft.  
 

Moordrecht 
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Met deze principes geven we richting. Ze laten zien wat we belangrijk vinden en ze helpen 
om standpunten te bepalen. Standpunten over actuele vraagstukken, maar ook over 
vraagstukken die we nu nog niet kennen. Het zijn principes waar wij aan gehouden willen 
worden, waar u ons aan mag houden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De komende vier jaar gebruiken we de volgende principes:  

1. Iedereen doet mee 

2. Denken in mogelijkheden 

3. Ruimte voor rust 

4. Onze grenzen kennen 

5. Geen rekening naar de toekomst 

 
In dit verkiezingsprogramma lichten we toe wat we hiermee bedoelen. Ook werken we een 
aantal concrete voorstellen en ideeën uit. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de tips en 
tops die we in alle dorpen van inwoners kregen, van de reacties van ondernemers op onze 
enquête in november 2017 en van de input van diverse maatschappelijke organisaties, zoals 
de Ouderenbonden, de Jongerenraad Zuidplas, de Fietsersbond en de historische 
verenigingen.  
 
Tegelijk hebben we niet de illusie dat we in dit programma volledig zijn. Sterker nog: we 
willen juist ruimte laten. Ruimte om uit te werken wat we vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid moeten doen om onze doelen dichterbij te brengen. Om de dorpen 
van Zuidplas sterker te maken. We zien dan ook uit naar de ontmoeting met u: inwoner, 
ondernemer of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie in onze mooie 
gemeente Zuidplas! 
 

Nieuwerkerk aan den IJssel 

Moerkapelle 
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1. | Iedereen doet mee 

 
ChristenUnie/SGP staat voor een samenleving waarin ieder mens – van jong tot oud – 
volwaardig meedoet en meetelt. 
 
Ieder mens is uniek en kostbaar voor God. Ieder mens heeft talenten. We mogen daarvan 
genieten, we mogen ze ontwikkelen en we mogen ze inzetten voor onze medemens. Tegelijk 
zijn we allemaal kwetsbaar. Iedereen kan voor kortere of langere tijd, of zelfs een leven lang 
ondersteuning nodig hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving. 
 
We denken daarbij bijvoorbeeld aan eenzame ouderen, mensen met lichamelijke of 
psychische beperkingen, mensen die in armoede leven en aan ouders die zich zorgen maken 
over de ontwikkeling van hun kind. In het bijzonder denken we ook aan vluchtelingen en 
andere nieuwkomers. Zij beginnen met een flinke achterstand, omdat ze onze taal en cultuur 
niet kennen. Het is belangrijk dat de juiste ondersteuning in al deze situaties snel en dichtbij 
is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de afgelopen eeuw heeft ons land een verzorgingsstaat opgebouwd. Dit heeft veel goeds 
gebracht, maar we zien nu steeds scherper wat de schaduwkanten zijn. De verzorgingsstaat 
benadrukt meer de kwetsbaarheid en afhankelijkheid dan de zelfredzaamheid van mensen. 
Mensen zijn verworden tot klant of cliënt met een probleem. Zorg is georganiseerd in hokjes 
en vakjes, waardoor in de praktijk onvoldoende maatwerk wordt geleverd.  
 
De afgelopen jaren is hierin een kentering gekomen. De overheid trekt zich terug, ook omdat 
de zorg op deze wijze onbetaalbaar dreigde te worden. De gemeente heeft meer 
verantwoordelijkheden gekregen, vanuit de gedachte dat ze vanuit de directe nabijheid 
meer maatwerk kan leveren.  
 
De gemeenteraad legt hiervoor in regels en beleid vast hoe inwoners kunnen worden 
ondersteund. ChristenUnie/SGP wil de administratieve lasten daarbij zo beperkt mogelijk 
houden om zoveel mogelijk tijd aan daadwerkelijke ondersteuning te kunnen geven. Het is 
immers een illusie te denken dat we  met allerlei formulieren en formele procedures kunnen 
voorkomen dat er soms dingen fout gaan. Ook vinden we, onder het motto “voorkomen is 
beter dan genezen”, preventie belangrijk. Maar we moeten er daarbij wel voor waken dat de 
gemeente steeds meer achter de voordeur wil kijken om welzijn en ontwikkeling te 
controleren of te beheersen. En daarbij moeten we ook eerlijk tegen elkaar zijn dat sommige 
ondersteuning levenslang nodig is.  

Woonzorgcentrum Beth San, Moerkapelle 
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ChristenUnie/SGP staat voor een beleid dat u zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid 
én de regie in handen geeft. Wanneer de gemeente ondersteuning biedt, moet zij zoveel 
mogelijk aansluiten bij uw persoonlijke voorkeuren. Dat geldt voor ondersteuning bij het 
vinden van werk, bij zorg en begeleiding die nodig is voor kinderen en jongeren, en voor 
ondersteuning vanwege  (langdurige) ziekte, handicap of ouderdomsklachten. Waar mogelijk 
bepaalt u zelf welke ondersteuning nodig is, en wie die ondersteuning het beste kan bieden. 
Omdat mensen in kwetsbare situaties niet altijd in staat zijn zelf regie te voeren, vindt 
ChristenUnie/SGP het essentieel dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is. 
 
“Eigen kracht” mag niet oneigenlijk gebruikt worden als bureaucratisch middel om de 
hoeveelheid zorg aan af te meten. Daardoor worden mensen in de wacht gezet of krijgen ze 
minder ondersteuning dan nodig. Zo groeit de kans dat er te weinig of te laat ondersteuning 
wordt geboden, waardoor vragen groter worden of problemen verergeren. 
 
Voor ChristenUnie/SGP zijn niet de regels, maar mensen leidend. We staan voor persoonlijke 
aandacht en maatwerk, in plaats van iedereen over één kam te scheren. Ieder mens bezit in 
meer of mindere mate probleemoplossend vermogen. Als individu of binnen de directe 
omgeving. Dat spreken we aan, daar sluiten we bij aan en dat versterken we waar nodig. 
Soms is het nodig om te ontzorgen, soms om iemand te helpen om gezonde keuzes te 
maken, soms om het netwerk om iemand heen te versterken en ga zo maar door. We 
zoeken naar de juiste balans tussen rechten en plichten van mensen. Daarbij benutten we 
iedereen die een bijdrage wil leveren en alle mogelijkheden die ter beschikking staan.  
 

Wat wij met uw steun willen bereiken,  
 

 De positie van zorgvragers versterken. We zetten in op heldere informatie over rechten 

en plichten. Die informatie moet zowel digitaal als op papier beschikbaar blijven zodat 

communicatie niemand uitsluit. Ook stimuleren we mensen die ondersteuning nodig 

hebben gebruik te maken van onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuning.  

 
 De toegang tot zorg vereenvoudigen. Ongeacht waar uw vraag binnenkomt is de 

procedure eenvoudig en administratie-arm. In het geval van meerdere gezinsleden met 

een zorgvraag vinden we dat dit in één beschikking moet kunnen waardoor de belasting 

voor het gezin laag is en de zorg op elkaar aansluit. Als duidelijk is dat meerjarige 

ondersteuning nodig is, dan wordt de zorg ook voor meerdere jaren toegekend. 

 
 Zorg betaalbaar houden. We zijn alert op signalen dat de hoogte van (opeengestapelde) 

eigen bijdragen in de praktijk tot zorgmijding leidt. Zo nodig nemen we maatregelen.  

 
 Meer inzetten op (langdurige) begeleiding of coaching. We willen mensen die 

ondersteuning nodig hebben activeren en stimuleren totdat zij de regie over hun 

dagelijks leven weer zelfstandig kunnen voeren. Tegelijk beseffen we dat sommige 

mensen levenslang ondersteuning nodig kunnen hebben. 
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 Regie bij de zorgvrager laten. We stellen de behoefte van de zorgvrager centraal en 

stimuleren de zorgvrager zo veel als mogelijk de regie te nemen door het bieden van 

keuzevrijheid in het zorgaanbod en persoonsgebonden budgetten om zelf zorg in te 

kunnen kopen. Werkzoekende uitkeringsgerechtigden krijgen de gelegenheid zelf met 

een re-integratievoorstel te komen. En zelfs wanneer de eigen regie beperkt of zelfs 

overgenomen wordt bijvoorbeeld in het kader van dwang bij gedwongen jeugdzorg 

vinden wij het van wezenlijk belang dat binnen de kaders er ruimte is om (weer) eigen 

keuzes te (kunnen) maken.  

 
 Keuzevrijheid bieden. Wanneer u ondersteuning nodig hebt, moet u altijd kunnen 

kiezen voor een zorgaanbieder die past bij uw identiteit. Daarom contracteren we ook 

kleine zorgaanbieders. Dit komt maatwerk en innovatie ten goede. Verder moet de 

gemeente de keuze tussen Zorg in Natura (ZIN) of zorg door middel van een 

Persoonsgebonden Budget (PGB) neutraal voorleggen. 

 
 Effecten van ‘langer thuis wonen’ onder ogen zien. We willen samen met de 

doelgroepen (denk aan ouderen en mantelzorgers) de gevolgen onder ogen zien, zoals 

toenemende eenzaamheid, grotere zorgvraag en een zwaardere belasting van 

mantelzorgers. We willen samen met hen werken aan passende oplossingen. Dat doen 

we bijvoorbeeld door initiatieven en activiteiten gericht op ontmoeting te ondersteunen 

en door deelname aan het verenigingsleven voor ouderen met een kleine portemonnee 

mogelijk te maken. Communicatie is hierbij van groot belang. We willen ervoor zorgen 

dat bekend is wat er in Zuidplas aan mogelijkheden voor en door inwoners gerealiseerd 

wordt.  

 
 Gecombineerde visie op wonen en zorg realiseren. Vanwege het langer thuis wonen, 

willen we samen met ouderen werken aan een gecombineerde visie op wonen en zorg. 

Samenwerking met onder meer corporaties en zorgkantoren is hierbij een voorwaarde. 

Wederom is communicatie van belang. We willen samen met de ouderenbonden 

werken aan een bewustwordingscampagne waarin we inwoners vroegtijdig aanzetten 

tot aanpassen van hun woning en informatie verstrekken over veiliger en comfortabeler 

wonen.  

 
 (Verborgen) armoede bestrijden. De gemeente moet structureel met onder meer 

welzijns- en ouderenorganisaties in gesprek over de concrete maatregelen en het 

budget voor armoedebestrijding. Zij hebben veel beter zicht op verborgen armoede dan 

de mensen achter het gemeentelijke loket. Ook ontplooien en faciliteren we initiatieven 

om het bereik van minimaregelingen te vergroten.  

 
 Dicht bij huis onderwijs op maat mogelijk maken. We willen samen met ouders, het 

onderwijs en jeugdhulporganisaties ervoor zorgen dat elk kind binnen Zuidplas 

onderwijs op maat kan genieten, door bijvoorbeeld directe ondersteuning thuis en op 
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school wanneer er zorgelijke signalen zijn. Snelle inzet voorkomt grotere problemen. We 

zorgen er samen voor dat onderwijs geen enkel kind uitsluit. Ook blijven we investeren 

in goede onderwijshuisvesting. Op korte termijn is uitbreiding met name aan de orde in 

Zevenhuizen, vanwege de bouw van het Koningskwartier. 

 
 Iedereen werkt naar vermogen. Samen met partners maken we een actieplan met 

concrete maatregelen om mensen naar vermogen mee te laten doen op de 

arbeidsmarkt. We maken daar middelen voor vrij, bovenop het reguliere budget voor 

re-integratie (het zogenaamde BUIG-budget). Hiermee beogen we dat niet alleen 

mensen met de meeste kans bemiddeld worden naar werk.  

 

 De tegenprestatie wordt ingezet om uiteindelijk de re-integratie van de 

uitkeringsgerechtigde te bespoedigen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 

met capaciteiten en voorkeuren van de uitkeringsgerechtigde. Na het verrichten van de 

tegenprestatie wordt een getuigschrift voor bewezen competenties uitgereikt. We 

geloven niet in de effectiviteit van dit middel wanneer het als straf wordt ingezet.  

 

 Statushouders en andere nieuwkomers integreren in Zuidplas. Zuidplas is een gemeente 

die open staat voor nieuwkomers. Hierbij zoeken we naar de juiste balans tussen 

rechten en plichten. Iedereen heeft de plicht om actief mee te werken aan zijn of haar 

integratie. We leggen sancties op wanneer mensen dat niet doen. Tegelijk hebben 

mensen ook het recht op aandacht en begeleiding zolang dat nodig om goed te 

integreren, zodat mensen hun plaats vinden van waaruit ze kunnen bijdragen aan een 

mooie samenleving. We vinden daarin samenwerking met het maatschappelijk 

middenveld, zoals het verenigingsleven, kerken en moskeeën van groot belang. En ook 

hechten we aan heldere communicatie. Nieuwkomers en huidige inwoners weten graag 

waar ze aan toe zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan een succesvolle integratie. 
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Zicht op de dorpen | Moordrecht 

 
Moordrecht wordt vooral gewaardeerd door haar dorpse karakter. De sfeer is gezellig en 
gemoedelijk en de basisvoorzieningen zijn in het dorp aanwezig. Inwoners vinden het 
een leuk en rustig dorp, in een groene omgeving.   
 
Er zijn drie terreinen waar het in Moordrecht volgens de inwoners echt beter moet: 
openbare ruimte, groen en het verkeer. Het onderhoud van wegen en straten moet 
beter, hondenpoep en zwerfafval moeten worden opgeruimd. Ook het onkruid moet 
beter bestreden worden en de afwatering vraagt op een aantal locaties aandacht. Ook 
onderhoud van openbaar groen in parken, perken, gazons en bermen moet verbeteren 
om verdere verloedering te voorkomen. Inwoners wijzen verschillende locaties aan waar 
de verkeersveiligheid verbeterd moet worden, bijvoorbeeld door verlaging van 
maximumsnelheid, betere verlichting of het aanleggen van verkeersdrempels. Ook de 
ontsluiting en bereikbaarheid van het dorp en het tegengaan van sluipverkeer vragen 
volgens Moordechtenaren om maatregelen van de gemeente. Andere terreinen waar 
inwoners aandacht voor vragen, zijn het verbeteren van de veiligheid door meer toezicht 
van de politie op onder andere de hangjeugd en het versterken en behouden van het 
winkelaanbod in het dorp. 
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2. | Denken in mogelijkheden 
 

ChristenUnie/SGP staat voor een gemeente die uw belang dient. Een gemeente die ruimte 
geeft. Geen onnodige beleidsnota's schrijft, maar juist heel praktisch meedenkt. Die in actie 
komt om goede ideeën en initiatieven van de grond te krijgen, zonder ze afhankelijk te 
maken van een gemeente die de verantwoordelijkheid overneemt. Die vanuit een open 
houding communiceert over wat kan en niet kan en praktisch meedenkt over de 
mogelijkheden die er wel zijn. 
 
Wij staan voor een gemeente die haar dienstverlening naar een hoger peil brengt. Een 
gemeente die zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar is. Die beloftes nakomt en 
procedures, bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag, snel doorloopt.  We staan voor een 
gemeente die helder communiceert over (de afhandeling van) meldingen en klachten.  
 
Dit is van groot belang voor de ondernemers in onze gemeente. Ondernemers zijn 
onmisbaar met het oog op de werkgelegenheid en het versterken van de lokale economie. 
Ondernemers maken mede onze dorpen. Als geen ander weten zij wat het is om te denken 
in mogelijkheden en passen zij  zich steeds aan veranderende omstandigheden aan. 
Ondernemers verzilveren die kansen door risico’s te nemen, door te investeren. 
 
ChristenUnie/SGP wil ondernemers in Zuidplas dan ook de ruimte geven die zij nodig hebben 
om te investeren in vitale en duurzame bedrijventerreinen en winkelcentra. Lokale 
ondernemers moeten mee kunnen dingen naar opdrachten van de gemeente en hun 
rekeningen moeten tijdig betaald worden. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Maar het denken in mogelijkheden is niet alleen voorbehouden aan ondernemers of de 
gemeente. ChristenUnie/SGP ziet steeds meer ondernemerschap bij inwoners en 
maatschappelijke organisaties als zorgaanbieders, scholen en verenigingen. Zij hebben 
goede ideeën, onder meer op het vlak van zorg, buurtpreventie of gezamenlijk onderhoud 
van de openbare ruimte. Ideeën die de sociale samenhang versterken en de samenleving 
van Zuidplas sterker maken en daarom onze steun verdienen. ChristenUnie/SGP vindt het 
wel belangrijk dat de initiatiefnemers bij de uitwerking van hun ideeën ook werken aan 
draagvlak voor hun plannen.  
 
 

Oude Dorp, Nieuwerkerk aan den IJssel  
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Wat wij met uw steun willen bereiken,  
 

 Investeren in een goed ondernemingsklimaat. Uitbreiding van de beschikbare ruimte 

voor ondernemerschap is daarbij essentieel. Met het oog op de uitbreidingsplannen in 

de Zuidplaspolder zoeken we samen met de lokale ondernemersverenigingen in een 

vroegtijdig stadium waar deze uitbreiding het best gerealiseerd kan worden.  

 

 Ondernemers perspectief bieden. We denken met name aan ondernemers die al 

langere tijd “op slot zitten” en niet kunnen uitbreiden. Waar mogelijk worden situaties 

van voorkeursrecht opgeheven en wordt snel duidelijkheid gegeven over toekomstige 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

 Inzetten op vitale winkelgebieden. We ondersteunen initiatieven om het bestaande 

winkelaanbod in de verschillende dorpen uit te breiden. We staan positief tegenover 

vestiging van een tweede supermarkt in Zevenhuizen en moedigen de komst van een 

drogist in Moerkapelle aan. Als gemeente faciliteren we het instellen van Bedrijven 

Investeringszones. 

 
 De samenwerking met lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen verder 

verbeteren. De gemeente gaat proactief op ondernemers af en onderhoudt regelmatig 

contacten. Het voortzetten van het economische platform met vertegenwoordigers van 

de winkeliers- en ondernemersverenigingen is daarbij een must. 

 
 De aandacht voor ondernemerschap op scholen stimuleren. We gebruiken onze 

contacten met ondernemers en het onderwijs om nieuwe verbindingen tot stand te 

brengen.  

 

 Participatie van inwoners en ondernemers verbeteren. Mensen moeten daadwerkelijk 

ervaren dat ze invloed hebben op beslissingen die er voor hen toe doen. Daarnaast 

moet er binnen de gemeentelijke organisatie voldoende tijd, kennis en kunde zijn om 

mensen met goede ideeën verder te helpen. 

 

 Inwoners en ondernemers centraal zetten in onze dienstverlening. Dit betekent dat u  -

naast online dienstverlening-  ook schriftelijk, telefonisch of persoonlijk contact kunt 

hebben. Ook breiden we de mogelijkheden voor dienstverlening in de dorpen uit. U 

hoeft niet langer standaard naar Nieuwerkerk of Capelle voor uw contact met de 

gemeente, maar  de gemeente komt bijvoorbeeld naar de supermarkt, een dorpshuis of 

aan huis.   

 

 De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt (zowel lokaal als regionaal) 

verbeteren. Dit doen we samen met ondernemers en onze samenwerkingspartners op 

het gebied van Werk en Inkomen.  
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 Samen met lokale ondernemers een leerwerkbedrijf opzetten. In eerste instantie 

denken we aan de tuinbouwsector.  

 

 Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij 

benutten we alle mogelijkheden. De gemeente neemt zelf mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt in dienst om het goede voorbeeld te geven. Bij gemeentelijke 

aanbestedingen en opdrachten blijven we inzetten op de invulling van een deel van de 

aanneemsom voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). Verder 

ontzorgen we ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 

willen nemen door het uit handen nemen van administratieve verplichtingen, de inzet 

van jobcoaches en het aanbieden  van  het instrument loonkostensubsidie. Speciale 

aandacht gaat uit naar jongere werkzoekenden en voortijdig schoolverlaters onder de 

27 jaar om jeugdwerkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen. 
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Zicht op de dorpen | Moerkapelle 

 
Moerkapelle wordt door haar inwoners gewaardeerd om haar kleinschaligheid, de rust en de 
saamhorigheid en gezelligheid. Veel inwoners waarderen het opgeknapte centrum. Ook de 
christelijke identiteit, de kerken, de zondagsrust en bereidheid om samen te werken en 
elkaar te helpen worden regelmatig genoemd. 
 
De bereikbaarheid van Moerkapelle moet volgens veel inwoners verbeterd worden. Ook 
worden veel wegen en straten genoemd waar verkeersmaatregelen nodig zijn: de inrichting 
moet anders, de snelheid moet omlaag of er moeten meer of juist minder parkeerplaatsen 
komen. Ook leeft breed de wens om meer winkels in het dorp te krijgen, waarbij vooral een 
drogist regelmatig wordt genoemd. In het kader van de openbare ruimte noemen inwoners 
het opruimen van hondenpoep en de inrichting van een hondenuitlaatplaats en verbetering 
van het onderhoud van wegen. Ook de groenvoorziening is een vaak genoemd verbeterpunt 
voor de gemeente. Rondom wonen en bouwen willen inwoners het dorpse karakter 
behouden en hier komt de behoefte aan starterswoningen en ouderenwoningen 
(appartementen) naar voren voor de eigen inwoners. 
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3. | Ruimte voor rust 
 
Ruimte voor rust. Daarbij gaat het voor ChristenUnie/SGP vanzelfsprekend allereerst over de 
zondagsrust, maar ook over voor een vitale samenleving belangrijke thema’s zoals 
ontspanning, recreatie en cultuur. 
 
Voor ChristenUnie/SGP is de zondag een waardevol geschenk van God, onze Schepper. Een 
dag die ons bij uitstek in staat stelt ons te richten op het dienen van Hem en onze naasten, in 
plaats van op ons werk en allerlei andere verplichtingen. Een dag ook waarop ruimte is voor 
bezinning en ontspanning. Daarom vinden we de aantasting van het karakter van die 
collectieve rustdag door de openstelling van winkels en dergelijke een betreurenswaardige 
achteruitgang.  
 
ChristenUnie/SGP kiest om zowel religieuze als sociale redenen voor het bevorderen van de 
zondagsrust en om die redenen voor het zo veel als mogelijk terugdraaien van de 
winkelopenstelling op zondag. Winkeliers en/of winkelpersoneel mogen zich in ieder geval 
nooit onder druk gezet voelen om op zondag te moeten werken. 
 
Ruimte voor rust heeft echter niet alleen betrekking op de zondagsrust. De mens is geen 
machine die ongestraft 24 uur per dag, zeven dagen per week door kan gaan. Zeker niet in 
de veeleisende informatiemaatschappij van tegenwoordig. De ontwikkelingen die ons 
dagelijks leven raken, lijken elkaar steeds sneller op te volgen.  
 
De prestatiesamenleving neemt bijkans groteske vormen aan, de druk om te presteren en 
succesvol te zijn neemt hand over hand toe. Dit eist echter zijn tol. Uit recent onderzoek 
blijkt dat één op de zeven Nederlanders kampt met burn-outklachten. Elke procentpunt 
verbetering van de arbeidsproductiviteit vraagt z’n slachtoffers die een nog hogere werkdruk 
niet meer aan kunnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De overheid draagt zelf ook bij aan de druk om te presteren. Zelfredzaamheid lijkt de norm 
geworden, niet alleen op de arbeidsmarkt, ook als vrijwilliger. Van alle kanten wordt een 
beroep op u gedaan: actief te zijn als mantelzorger, een bijdrage te leveren aan het reilen en 
zeilen van maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken, uw verantwoordelijkheid te 
nemen bij het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van uw woon- en leefomgeving 
enzovoorts. 
 

Dorpshuis Op Moer, Moerkapelle 
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Vooropgesteld, wij zijn dankbaar voor het vele werk dat vrijwilligers voor onze samenleving 
doen. We zien echter ook dat daar grenzen aan zitten. Uit recent onderzoek van het Centraal 
Planbureau (CPB) blijkt het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet nauwelijks is 
toegenomen, maar dat er wel sprake is van een toegenomen (werk)druk bij diegenen die 
vrijwilligerswerk doen. ChristenUnie/SGP vindt dat de (lokale) overheid er voor moet waken 
haar inwoners te overvragen. Inzet voor de samenleving kan en mag niet ten koste gaan van 
het gezin of van de gezondheid. 
    
ChristenUnie/SGP kiest daarom voor een lokale overheid die ruimte maakt om te 
“onthaasten”, die ruimte maakt voor rust in de samenleving. Voor een overheid die 
mantelzorgers en vrijwilligers de ondersteuning biedt die ze nodig hebben. Die investeert in 
goede voorzieningen voor ontspanning en recreatie. 
 
Een in dit kader voor ChristenUnie/SGP belangrijk aandachtspunt is ook het leggen van de 
verbinding tussen verleden, heden en toekomst. We staan voor ons cultureel erfgoed. Lokale 
musea en historische verenigingen spelen daarbij een belangrijke rol en verdienen, meer nog 
dan in het verleden, onze steun. Dergelijke instellingen zijn van grote betekenis voor de 
samenleving. Niet alleen om ons erfgoed te bewaren en te beheren, maar ook om door te 
geven en te leren en zo een bijdrage te leveren aan mogelijkheden om te ontspannen en te 
recreëren. En ook op dit terrein zien wij mogelijkheden en kansen om mensen te 
(re)activeren. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van werkervaringsplaatsen en/of 
inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

Wat wij met uw steun willen bereiken,  
 

 De zondag als collectieve rustdag in ere houden. Winkels blijven bij voorkeur gesloten. 
Ook zijn er geen grootschalige evenementen op zondag.  
 

 De verordening winkeltijden aanscherpen indien winkeliers en/of personeel gedwongen 
worden tot het verrichten van werk op de zondag.  
 

 Het bespreekbaar maken van overbelasting in het dagelijks werk. Welzijn van 
medewerkers  is vanzelfsprekend vooral een verantwoordelijkheid van werkgevers. De 
gemeente heeft hier beperkt invloed op, maar we willen dit onderwerp wel aan de orde 
stellen in onze contacten met werkgevers. En natuurlijk geeft de gemeente als 
werkgever zelf het goede voorbeeld. 
 

 Het gezin erkennen en waarderen. Het gezin moet een veilige omgeving zijn, een plek 
waar mensen werkelijk thuis kunnen zijn. Daarom willen we investeren in 
relatieondersteuning, sterk ouderschap en het voorkomen van vechtscheidingen. Hierin 
is het Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke partner.  
 

 Mantelzorgers waarderen en ontlasten. Dit varieert van het bieden van een luisterend 
oor tot respijtzorg. Adviezen van ervaringsdeskundigen worden benut om mantelzorgers 
en vrijwilligers naar behoefte te kunnen ondersteunen. 
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 We onderzoeken hoe we het aantal vrijwilligers kunnen vergroten. De maatschappelijke 

stage kan een mooie aanzet zijn om jongeren te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. 
We maken de drempel om vrijwilligerswerk te doen lager door een Verklaring Omtrent 
het Gedrag (VOG), die benodigd is voor specifieke activiteiten, te vergoeden.  
 

 Jeugd en jongeren ruimte bieden om te ontspannen. Voor kinderen moet er voldoende 
gelegenheid zijn om buiten te spelen in de omgeving van hun woning. Als het nodig is, 
nemen we maatregelen waardoor kinderen speelplekken veilig kunnen bereiken. Ook 
willen we met jongeren en jongerenwerkers in gesprek over uitbreiding of verplaatsing 
van ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd. 
 

 Verbinding aanbrengen tussen recreatiegebieden door de aanleg van fiets- en 
wandelpaden tussen Hitland, Eendrachtspolder en Rottemeren. 
 

 Het uitbreiden van recreatieve routes. In Zuidplas en omgeving moeten goede wandel-, 
fiets-  en vaarroutes zijn.  

 
 Ruimte voor natuur in woonwijken. Daarmee willen we er ook voor zorgen dat vogels 

kunnen nestelen. 
 
 Zorgen voor voldoende ruimte voor nieuwe en bestaande sportfaciliteiten.  

 
 Het behouden en toegankelijk maken van cultureel erfgoed, zowel objecten, gebouwen, 

monumenten als documenten en gegevens uit onze lokale en regionale geschiedenis. De 
historische verenigingen verdienen daarom onze steun. 
 

 Behoud van het culturele aanbod, waaronder het stimuleren van lezen 
(bibliotheekwerk) en het maken van / luisteren naar muziek. Ons subsidiebeleid moet 
voldoende ruimte bieden om (eenmalige) activiteiten te ontplooien.  
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Zicht op de dorpen | Nieuwerkerk ad IJssel 

 
Nieuwerkerkers geven aan dat voor hen eigenlijk alles in het dorp aanwezig is: winkels, 
openbare voorzieningen en openbaar groen. Bovendien is alles dichtbij. Het dorp ligt dichtbij 
enkele steden, maar is op zichzelf gezellig en rustig. Doordat mensen elkaar kennen en de 
bereikbaarheid (ook met het openbaar vervoer) goed is, is het prettig wonen. 
 
Verbeterpunten voor Nieuwerkerk liggen vooral op de terreinen verkeer, de openbare 
ruimte en de veiligheid. Inwoners wijzen op onveilige situaties rond scholen, op het Oude 
Dorp en bij verschillende oversteekplaatsen. In de openbare ruimte zijn hondenpoep en het 
slechte onderhoud op een aantal plaatsen als verbeterpunt genoemd. Inwoners missen het 
politiebureau in het dorp en uiten behoefte aan een meer zichtbare politie om de veiligheid 
te bevorderen. In Nieuwerkerk worden ook tips gegeven over de dienstverlening (beter 
luisteren en meedenken) en het beleid en besluiten van de gemeente en de politiek. 
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4. | Onze grenzen kennen 

 
In de afgelopen jaren is er veel gebouwd in Zuidplas. ChristenUnie/SGP staat voor 
vraaggericht ontwikkelen. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er meer kleinere 
starterswoningen, meer sociale huurwoningen en meer levensloopbestendige woningen 
komen. Het bouwen van woningen biedt kansen om het voorzieningenniveau in de dorpen 
in stand te houden. We denken daarbij onder meer aan sportvoorzieningen en detailhandel.  
 
Tegelijk zijn er ook grenzen aan de woningbouw. Voor ChristenUnie/SGP staat wonen in een 
dorpsmilieu voorop. Dat dorpse wonen karakteriseert onze gemeente Zuidplas. Het maakt 
ons uniek ten opzichte van de gemeenten om ons heen.  
 
Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Zuidplas. Met dat doel moet ook de openbare 
ruimte toegankelijk zijn en uitnodigen tot elkaar ontmoeten en samen activiteiten 
ontplooien. Vanzelfsprekend moet de openbare ruimte goed onderhouden worden. Hier 
moeten de komende jaren meer middelen voor worden vrijgemaakt: de onderhoud van de 
openbare ruimte bereikt op sommige plekken een kritische ondergrens.  
 
Ook is blijvend aandacht nodig voor het behoud en versterken van de veiligheid. Een goede 
bereikbaarheid door hulpverlenende instanties, het bewaken van de aanrijtijden door 
politie, brandweer en ambulancediensten, een eigen politiepost in Zuidplas en voldoende 
capaciteit van BOA’s en bikers zijn punten die sowieso onze permanente aandacht hebben. 
Daarnaast stimuleren we en ondersteunen we de inzet van buurtgroepen op WhatsApp.  
 
Ook andere terreinen van veiligheid hebben onze aandacht. Met name noemen we 
voldoende waterberging en de strijd tegen het voorkomen van ‘natte voeten’. Een vraagstuk 
dat in onze laaggelegen polders, zeker in het licht van de groeiambities van Zuidplas, alleen 
maar in belang toeneemt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen ervoor waken dat de identiteit en samenhang in de dorpen onder druk komen te 
staan door woningbouw. Er is een grens aan het verder bouwen aan de dorpen. Vanuit die 
optiek heeft ChristenUnie/SGP in december jl. ingestemd met de ontwikkeling van een 
nieuw dorp in het besef dat dorpen niet worden gemaakt, maar ontstaan. Daarbij hebben 
we vier voorwaarden ingebracht die we strak zullen bewaken: 
- het dorpse en landelijke karakter van Zuidplas moet gehandhaafd blijven 

Eendragtspolder, Zevenhuizen 
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- het bereikbaarheidsvraagstuk wordt van meet af aan meegenomen, oftewel: eerst 

bewegen, dan bouwen  

- verdere besluitvorming over de ontwikkeling van een vijfde dorp moet financieel 

verantwoord zijn 

- er moet op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid komen voor onze inwoners en 

bedrijven. 

 
Als het gaat om ‘wonen’ willen wij het vraagstuk van de recreatieparken niet onbenoemd 
laten. Daar is nog steeds veel over te doen in onze gemeente. Duidelijk is dat er in Zuidplas 
sprake is van een overaanbod aan recreatiewoningen. ChristenUnie/SGP wacht met 
bijzondere belangstelling het onderzoek af dat de gemeente is gestart om het 
toekomstperspectief van de parken in kaart te brengen. Een toekomstperspectief dat ook de 
directe belangen van de huidige eigenaren en bewoners van de parken raakt en waarbij het 
soms om schrijnende situaties gaat die om een definitieve oplossing vragen. Wij realiseren 
ons dat het om een vraagstuk gaat waar meerdere kanten aan zitten en dat een definitieve 
oplossing altijd ergens pijn zal doen, maar dat het ook niet helpt om het probleem voor ons 
uit te blijven schuiven. Creatieve oplossingen zoals het herontwikkelen van ‘overtollige’ 
parken tot woningbouwlocaties zijn voor ons bespreekbaar. 
 
Maar ‘onze grenzen kennen’ omvat meer dan alleen woningbouw en de openbare ruimte. 
Het gaat ook om immateriële zaken als volksgezondheid, regionale samenwerking e.d. Op 
het gebied van volksgezondheid wordt het vraagstuk van de ‘verslaving’ een steeds groter en 
breder probleem, dat veel (verborgen) ellende veroorzaakt.  
 
ChristenUnie/SGP verwacht dat de gemeente er - in goede samenwerking met onder meer 
huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, overige instellingen op het gebied van de 
gezondheidszorg, wijkteams en scholen - alles aan doet om problemen vroegtijdig te 
signaleren zodat tijdig hulp geboden kan worden en excessen kunnen worden voorkomen. 
Goede voorlichting door ex-verslaafden, ervaringsdeskundigen en hulpverleners op 
(middelbare) scholen, sportverenigingen e.d. en breed gedeelde communicatie over 
Meldpunt Anoniem (op de gemeentelijke website) maken onderdeel uit van het 
gemeentelijk preventiebeleid. 
 
‘Onze grenzen kennen’ gaat ook over regionale samenwerking. We beseffen dat de wereld 
niet ophoudt bij de grenzen van Zuidplas. Veel vraagstukken, bijvoorbeeld rondom 
duurzaamheid of werkgelegenheid, gaan over onze gemeentegrenzen heen. Samenwerking 
met omliggende gemeente is dan gewenst en vanzelfsprekend. Afstemming op 
bovenregionaal is ook nodig als het gaat om woningbouw, (her)ontwikkeling van 
bedrijventerreinen, de inkoop van zorg en ondersteuning en het verbeteren van de 
bereikbaarheid (denk aan de hoogst noodzakelijke verbreding van de A20).  
 
Zuidplas heeft dus belang bij goede samenwerking met omliggende gemeente. Voor 
ChristenUnie/SGP zijn daarbij twee zaken van belang. Ten eerste een transparant 
besluitvormingsproces zodat wij u verantwoording af kunnen leggen over die samenwerking. 
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Ten tweede moeten goede vereveningsafspraken worden gemaakt zodat de lusten en lasten 
van de regionale samenwerking eerlijk over de partners verdeeld worden.  
 

Wat wij met uw steun willen bereiken,  
 
 Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. De bestrijding van onkruid, het 

tegengaan van zwerfafval en het opruimen van hondenpoep heeft hierbij prioriteit. 

Belangrijk is het behouden van voldoende openbaar groen. Het rolstoel- en rollator 

toegankelijk houden van ouderencentra en winkelgebieden heeft prioriteit. En wanneer 

u een bijdrage wilt leveren aan verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte legt 

de gemeente u geen strobreed in de weg.  

 

 Verbeteren van de ontsluiting van de dorpen. Verbetering is op dit moment met name 

nodig in Moerkapelle en Moordrecht. Als we in de toekomst meer woningen bouwen, is 

ook extra aandacht nodig voor bewegen. Het wegenverkeersnet moet het 

verkeersaanbod kunnen verwerken. Onze nieuwe wijken moeten op het openbaar 

vervoer worden aangesloten. Een snelfietspad tussen Rotterdam en Gouda is een must 

en de fietsveiligheid moet verbeterd worden. 

 

 De verkeersveiligheid verbeteren. We treffen onder meer maatregelen die de snelheid 

beperken. Prioriteit geven we aan de verkeersveiligheid rondom scholen, 

ouderencentra, sportvoorzieningen en andere locaties waar snel- en langzaam verkeer 

samen komen. Waar nodig zetten we in op verbetering van de gladheidbestrijding 

(strooibeleid en strooiroutes).  

 

 Ruimte voor water. Het vraagstuk van de beschikbaarheid van voldoende waterberging, 

zowel als gevolg van de ontwikkeling van toekomstige locaties voor woningbouw en 

bedrijventerreinen als van de klimaatverandering, wordt in kaart gebracht en er wordt 

passend beleid ontwikkeld. 

 

 Levensloopbestendig bouwen naar behoefte. We geven prioriteit aan het realiseren van 

betaalbare starters- en seniorenwoningen. Het dorpse en groene karakter van Zuidplas 

blijft in stand. Hoogbouw (appartementencomplexen) moet passen in de omgeving, 

zowel qua bouwhoogte, groen als hoeveelheid parkeervoorzieningen. In de regel 

denken we aan maximaal vier bouwlagen, één of twee bouwlagen hoger kan incidenteel 

mits dat past in de rest van de omgeving.  

 

 Voldoende parkeervoorzieningen. Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken wordt de 

parkeervoorziening toekomstbestendig aangelegd. Parkeerproblemen in bestaande 

woonwijken worden met voorrang aangepakt. Tegen verkeerd parkeren wordt 

handhavend opgetreden. 
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 Snel herontwikkelen wanneer sprake is van leegstand van gemeentelijke gebouwen om 

verpaupering te voorkomen. Met de plannen voor die herontwikkeling moet al worden 

gestart zodra definitief is dat de locatie vrijkomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

vrijkomende schoollocaties in Moerkapelle na gereedkomen van de nieuwbouw. 

 

 Verspreid liggend glas concentreren. Glastuinbouw heeft een vaste plaats in onze 

gemeente. Door het te concentreren, gaan we verpaupering tegen. 

Concentratiegebieden bieden ook kansen om volgens de laatste technieken te 

ondernemen. Ook zijn er kansen voor verduurzaming, met name door aansluiting op de 

warmterotonde.  

 

 Een definitieve oplossing voor de problematiek op de recreatieparken. Daarin wegen we 

de belangen van eigenaren, bewoners, ondernemers en de gemeente zo goed mogelijk 

tegen elkaar af. 

 

 Verslavingsproblematiek terugdringen. We brengen de problematiek in kaart in goede 

samenwerking met de huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, overige instellingen 

op het gebied van de gezondheidszorg, wijkteams, scholen en dergelijke. Waar nodig 

bieden we vroegtijdig hulp om excessen te voorkomen. Daarnaast zetten we in op 

goede voorlichting door ex-verslaafden, ervaringsdeskundigen en hulpverleners op 

onder andere (middelbare) scholen en sportverenigingen. Ook breed gedeelde 

communicatie over Meldpunt Anoniem (op de gemeentelijke website) maakt onderdeel 

uit van het gemeentelijk preventiebeleid. 

 

 Goede samenwerking met partners in de regio. Randvoorwaarden daarbij zijn een 

democratisch en transparant besluitvormingsproces en een eerlijke verdeling van lusten 

en lasten over de samenwerkingspartners. 
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Zicht op de dorpen | Zevenhuizen 

 
In Zevenhuizen worden vooral het dorpse karakter en dorpsgevoel en de gezelligheid door 
inwoners als top genoemd. Daarbij wijzen velen op het landelijke wonen, de rust en de 
nabijheid van de natuur. In het algemeen zijn de inwoners hierover zeer tevreden. 
 
In Zevenhuizen is een brede behoefte aan uitbreiding van het winkelaanbod en dan met 
name aan een tweede supermarkt in het dorp. Ook vragen veel inwoners aandacht voor de 
inrichting van de openbare ruimte en dan met name van de straten en stoepen voor minder 
validen (rolstoelvriendelijkheid). Het onderhoud van het openbaar groen, onder andere in 
plantsoenen, vraagt verbetering. Er is voor de jeugd behoefte aan speeltuinen en voor 
oudere kinderen en jongeren aan een jeugdhonk/ontmoetingsplaats. Inwoners wijzen 
verschillende wegen en straten aan waar te snel wordt gereden of waar de inrichting en de 
drukte voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Ook het Openbaar vervoer vraagt in 
Zevenhuizen vaker om aandacht dan in de andere dorpen: buslijnen moeten volgens 
inwoners worden uitgebreid (en/of frequenter rijden) en er leven ideeën voor een eigen 
metro- of treinstation. 
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5.| Geen rekening naar de toekomst 
 
De gemeente beslist over de besteding van belastinginkomsten. Een grote 
verantwoordelijkheid. ChristenUnie/SGP gaat voor een gemeentelijke begroting die, 
gebaseerd op realistische uitgangspunten, in meerjarig perspectief in evenwicht is. We 
spelen geen verstoppertje en schuiven ook geen rekening door naar de toekomst. 
 
Als de begroting om wat voor reden dan ook een tekort vertoont, analyseren we de 
oorzaken en gaan op zoek naar mogelijkheden om het tekort weg te werken. Daarbij ontzien 
we mensen die kwetsbaar zijn, openbare orde en veiligheid en het onderhoud van de 
openbare ruimte. 
 
Maar we moeten wel realistisch zijn. Als we met elkaar een hogere kwaliteit van de 
openbare ruimte of een beter voorzieningenniveau willen, dan kunnen we dat bereiken door 
zelf de handen uit de mouwen te steken, door het door de gemeente te laten doen of door 
een combinatie van beide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe meer er op de gemeentelijke begroting wordt afgewenteld, hoe groter de noodzaak 
\voor een bezuinigingspakket. Of een lastenverzwaring. ChristenUnie/SGP is daarom niet op 
voorhand tegen een verhoging van de lokale lasten, hoewel het natuurlijk niet onze 
voorkeur heeft. Maar liever met elkaar een wat hogere prijs betalen voor een prettig woon-, 
werk- en leefklimaat dan de laagste belastingdruk in een verpauperde omgeving. 
 
Geen rekening naar de toekomst omvat echter meer dan alleen de financiën op orde. Het 
gaat ook om goed rentmeesterschap. We beheren een gedeelte van Gods schepping: de 
aarde en alles wat daarop leeft. Daar moeten we als een goed rentmeester zorgvuldig mee 
om gaan. Het is terecht dat er veel aandacht is voor wat een duurzame samenleving 
genoemd wordt. Van ons allemaal, inwoners, bedrijven, (lokale) overheid, wordt gevraagd 
dat we ons maximaal inspannen om ongebreidelde roofbouw op grondstoffen een halt toe 
te roepen. Om verspilling tegen te gaan. Maar anderzijds ook om de uitstoot van voor het 
milieu schadelijke stoffen zo veel mogelijk te vermijden. Om onze mooie dorpen leefbaar te 
houden voor toekomstige generaties. 
 
Daarin zal iedereen, burgers, bedrijven, overheid, zijn of haar verantwoordelijkheid moeten 
nemen, niet alleen met woorden, maar ook met daden. 
 

Zorgvilla Vivere, Moordrecht 
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Zuidplas heeft op dit gebied in de afgelopen jaren weer enkele stapjes gezet. Denk aan de 
verder doorgevoerde afvalscheiding (plastic, kartons), stimuleringsmaatregelen op het 
gebied van collectieve aankoop zonnepanelen, gebruik led verlichting e.d. 
 
Maar om geen rekening naar de toekomst te schuiven, moeten onze ambities én het tempo 
waarin we die realiseren beide omhoog. Wij denken daarbij onder meer aan het (zowel 
lokaal als in regionaal verband) stimuleren van het verminderen van CO2-uitstoot en andere 
schadelijke stoffen, het hergebruik van grondstoffen, het stimuleren van duurzame vormen 
van vervoer, medegebruik van producten enz. ChristenUnie/SGP steunde daarom het 
voorstel om op dit belangrijke dossier meer budget vrij te maken op de gemeentelijke 
begroting worden.  
 

Wat wij met uw steun willen bereiken,  
 

 Een gemeentelijke begroting die in meerjarig perspectief in evenwicht is. Voorzienbare 

verliezen of tekorten worden direct in de begroting verwerkt.  We hanteren realistische 

schattingen over de levensduur van gebouwen en andere investeringen.   

 

 De OZB (zowel voor ondernemers als voor inwoners) corrigeren we in beginsel maximaal 

alleen voor inflatie.  

 
 Rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn toereikend om de kosten te dekken.  

We gebruiken de rioolheffing en afvalstoffenheffing niet om gaten te dichten in de 
gemeentelijke begroting. Daarom rekenen we er niet meer kosten aan toe dan redelijk 
is. De ontvangen rente over het “spaargeld” voor de vervanging van riolering komt ook 
ten gunste van de voorziening en niet langer ten gunste van de gemeentebegroting.  
 

 Goed rentmeester zijn. De gemeente moet - samen met inwoners en ondernemers - 
serieus werk maken van haar taak als rentmeester van Gods schepping. Niet alleen met 
woorden, maar door daar ook voldoende financiële middelen voor beschikbaar te 
stellen en goede initiatieven met stimulerende regelgeving te ondersteunen. 
 

 Maximale inzet om Zuidplas energieneutraal te maken. Plannen voor woning- en 
utiliteitsbouw zullen aan strenge energie- en milieunormen moeten voldoen. Daarbij 
kan gedacht worden aan gasloze wijken, nul-op-de-meter-woningen, onderzoek naar 
mogelijkheden voor een bredere toepassing van aardwarmte, aansluiting op de 
warmterotonde en dergelijke. Wanneer we nieuwe woningen bouwen, zorgen we dat 
deze optimaal gebruik kunnen maken van zonne-energie. Ook onderzoeken we 
verduurzaming van vastgoed dat wordt gebruikt door gesubsidieerde instellingen. 
 

 Initiatieven vanuit de samenleving om te komen tot gedeeld bezit van vervoermiddelen 
en andere gebruiksvoorwerpen steunen. 
 

 Grondstoffen zoveel mogelijk herbruikbaar maken. Dit begint met het goed scheiden 
van afvalstromen. Daarom blijven we het principe “de vervuiler betaalt” hanteren. Ook 
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scherpen we het gemeentelijk inkoopbeleid aan zodat het gebruik van gerecyclede dan 
wel hernieuwbare grondstoffen de prioriteit krijgt die het verdient. 
 

 Milieuvriendelijk vervoer stimuleren. We denken onder meer aan een 
waterbusverbinding naar Gouda en Rotterdam en maatregelen die het fietsgebruik 
verhogen. 
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Ten slotte 

 
De in dit programma genoemde doelstellingen en mogelijke maatregelen kunnen met vele 
andere worden uitgebreid. Het gaat ons in dit programma echter niet om volledigheid.  
 
ChristenUnie/SGP wil samen optrekken met onze inwoners, maatschappelijke organisaties 
en bedrijven. 
 
Ruimte bieden voor en aan initiatieven die bijdragen aan de principes die in dit programma 
zijn beschreven. Initiatieven die we nu nog niet kennen of in de hectiek van alledag vergeten 
zijn te benoemen. 
 
Daarom geen dichtgetimmerd programma, maar een uitgestoken hand, aan u, aan jou, om 
met elkaar te blijven werken aan een fijn woon-, leef- en werkklimaat in onze mooie dorpen. 
 
 

 

Staan voor 

onze dorpen 
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Meer informatie? 
 

http://www.cusgpzuidplas.nl 
 
 
http://www.twitter.com/CUSGPZuidplas 
 
 
http://www.facebook.com/CUSGPZuidplas 
 

Kandidaten lijst 2, Christenunie/SGP 
 
#1: J.W. (Jan Willem) Schuurman| Nieuwerkerk aan den IJssel 
#2: C.D. (Cock) van der Spek | Moerkapelle 
# 3: J. (Johan) Snoei | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 4: P. (Peter) Molenaar | Moerkapelle 
# 5: W.J. (Willem-Jan) Verdoes |Moerkapelle 
# 6: D. (Dagmar) Ambachtsheer-de Vries | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 7: A. (Aart) Slobbe | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 8: A. (Ard) Bakker | Zevenhuizen 
# 9: M. (Maarten) van der Linden |Moordrecht 
# 10: W.A.E. (Wilma) van der Vlegel-Brouwer | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 11: J.J. (Hans) Balfoort | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 12: H.W. (Erwin) Steller | Nieuwerkerk aan den IJssel  
# 13: J.H.J. (Jan Harmen) Wolterink| Moerkapelle 
# 14: F.H. (Frits) Mostert | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 15: R.B. (Rens) de Boer | Moordrecht 
# 16: L. (Rens) den Hollander | Zevenhuizen                        
# 17: D. (Dirk) Alblas | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 18: M. (Greet) van den Bergh-Kempenaar | Moerkapelle 
# 19: J. (Jan) Paul | Moerkapelle 
# 20: C.T. (Cora) Punt | Moordrecht 
# 21: C.E. (Kees) Oosterwijk | Moordrecht 
# 22: H.G. (Hennie) Koot-Schuurman | Moordrecht 
# 23: H. (Henri) Pool | Moerkapelle 
# 24: H.A (Eline) Westmaas-Bogaard | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 25: M.C. (Martien) van der Spek | Zevenhuizen 
# 26: L. (Leen) Koster | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 27: J. (Jan) Verduijn | Moordrecht 
# 28: S. (Siem) van Loon | Nieuwerkerk aan den IJssel 
# 29: D.J. (Dico) Bac | Moerkapelle 
# 30: G.J. (Gert-Jan) Freeke | Moerkapelle 
# 31: W. (Wim) Büdgen | Moerkapelle 
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