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Voorwoord
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie. In dit verkiezingsprogramma 
vertellen we wat we hebben bereikt in de afgelopen periode, waar we de komende tijd als 
fractie aan willen werken en wat onze doelen zijn.

Ons politiek handelen wordt gekleurd door onze visie en levenshouding. De SGP-ChristenUnie 
is een christelijke fractie die de overheid, en dus ook de gemeente(raad), ziet als dienares 
van God. God geeft een overheid, zodat er onder de mensen goede orde en rust is. Daarbij 
geldt dat we God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is veel-, zo niet 
allesomvattend. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor de fractie. Vanuit onszelf is het 
onmogelijk maar in het vertrouwen dat God regeert door Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we 
het in Zijn handen laten. Alleen zo kunnen we elkaar dienen door de liefde. En kunnen we voor 
elkaar een positieve gezondheid zoeken. 

Het verkiezingsprogramma laat zien hoe onze plannen en ideeën bij kunnen dragen aan het 
welzijn van onze inwoners. We beseffen dat we in deze wereld niet iets volmaakts kunnen 
realiseren. Ook ons handelen is maar beperkt. Toch willen we onze verantwoordelijkheid nemen 
en in alle vrijheid die er is ons geluid laten horen. Hoopvol pakken we onze rol op in het geloof 
dat God met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld. Dan zal alles volmaakt zijn.
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Thema 1 - Wonen
Ieder mens – rijk of arm, oud of jong, gezond of ziek – moet zijn of haar plek kunnen hebben 
in Sliedrecht. Gelukkig zijn veel mensen zelf in staat om een onderkomen te regelen. Er is 
echter ook een groep mensen die dat niet kan. Zij zijn op de hulp van anderen aangewezen. 
Wij hebben oog voor jongeren en ouderen in alle verschillende woonsituaties. Samen dragen 
we verantwoordelijkheid voor elkaar.

Wat hebben we bereikt? 
• Afgelopen jaren zijn op verschillende plekken nieuwe woningen gerealiseerd, bijvoorbeeld 

op locatie Lanser, in de Kerkbuurt, Baanhoek-West en in de Staatsliedenbuurt.  
• De Staatsliedenbuurt is vernieuwd. De wijk heeft een diverse en gemixte woningvoorraad, 

bestaande uit koop- en huurwoningen.  
• De positie van starters op de woningmarkt is nadrukkelijk onder de aandacht van de 

gemeente gekomen. Sliedrecht zal meer en meer gaan sturen op het bouwen van 
betaalbare starterswoningen.  

• Op initiatief van de SGP-ChristenUnie heeft de gemeenteraad kaders vastgesteld voor een 
mooie invulling van het watertorenterrein. Het is aan de eigenaar om binnen deze kaders 
het terrein te ontwikkelen. 

“Bij de verdere ontwikkeling van Sliedrecht-Noord, is 
het versterken van de natuur- en recreatiewaarde van 
het Groene Hart erg belangrijk. Naast wonen wordt 

geïnvesteerd in een natuurvriendelijke overgang tussen de 
woningen en de polder.”
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Doelen  
Wonen

Sliedrecht heeft veilige en leefbare wijken waar iedereen, ongeacht afkomst of 
omstandigheden, goed kan wonen: prettige buurten, met veel struiken en bomen in 
de bebouwde omgeving. 

Sliedrecht streeft naar een diverse woningvoorraad van huur- en koopwoningen op 
wijk- en straatniveau. Doel is dat in ons dorp 30 procent van de woningvoorraad 
sociale huur is.  

Sliedrecht heeft een start gemaakt met de planvoorbereidingen voor ruimtelijke 
vernieuwing, zowel ten Noorden als ten Zuiden van de Betuwelijn. Deze ruimtelijke 
vernieuwing wordt de komende jaren verder doorgezet en uitgewerkt, waarbij goed 
en passend wonen het uitgangspunt is. 

In Sliedrecht(-Noord) komen 400 nieuwe sociale huurwoningen en 200 betaalbare 
starterswoningen. Een anti-speculatiebeding is van kracht voor starterswoningen.  

De positie van starters in het Sliedrechtse woningaanbod behoeft blijvende 
aandacht. Sliedrecht past beleid toe om te sturen op de nieuwbouw van betaalbare 
starterswoningen. Specifieke regelingen voor starters, bijvoorbeeld de starterslening, 
blijven in stand en worden actief onder de aandacht gebracht.  

Er komt een verplichting voor zelfbewoning en een verbod op doorverkoop (anti-
speculatiebeding) ten aanzien van goedkope en middeldure woningen, waaronder 
starterswoningen.

Sliedrecht zoekt naar out-of-the-boxoplossingen om nieuwe woningen te creëren. Er 
komen in Sliedrecht 50 flexwoningen (doorlooplocaties) waar starters of mensen die 
op zeer korte termijn een woning nodig hebben tijdelijk kunnen wonen. Andere out-
of-theboxoplossingen zijn het verbouwen van leegstaande kantoor- en winkelpanden 
tot woningen, of plaatsen van (tijdelijke) pre-fabwoningen.  

Zorgen voor een duurzame woningvoorraad blijft cruciaal. De gemeente zal dat actief 
stimuleren en faciliteren met bijvoorbeeld de duurzaamheidslening. 

Op het terrein van de brandweerkazerne in de Middeldiepstraat komen 
betaalbare starterswoningen. In de herontwikkeling wordt de toren een markant 
herkenningspunt. 

Functievermenging van bedrijvigheid en wonen op Stationspark I en II ziet de SGP-
ChristenUnie als mogelijkheid, waarbij bovengenoemde uitgangspunten voor goed 
wonen in wijken ook van kracht zijn.   
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Als SGP-ChristenUnie zien wij ieder mens als schepsel van God.  
We hebben de opdracht Hem lief te hebben boven alles en  
onze naaste als onszelf. Wij geloven dan ook in een  
inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedere  
inwoner in Sliedrecht meetelt en ook echt naar vermogen 
mee kan doen. 

De SGP-ChristenUnie ziet de overheid als schild voor de 
kwetsbaren. Dat betekent dat er tijdig hulp moet worden 
georganiseerd rondom kwetsbare inwoners. Wij geloven echter 
ook in het stimuleren en ondersteunen van het eigen initiatief.  
Het omzien naar elkaar is tenslotte een opgave voor ons allemaal.

Wat hebben we bereikt?
• Er is één miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra inzet 

in het tegengaan en preventie van armoede en (bijkomende) 
eenzaamheid. 

• We hebben blijvende aandacht voor keuzevrijheid in de 
benodigde passende en/of identiteitsgebonden zorg. 

• De loketfunctie van het Bonkelaarhuis is verder ingevuld en 
verbeterd voor onze inwoners. 

• We gaan als gemeenteraad waar mogelijk weer zelf over de zorg 
die we aan onze inwoners willen bieden.  

• De motie ‘Zorg voor de mantelzorger’ is aangenomen waardoor er geld en een 
ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers is gekomen. 

Thema 2 -  
Iedereen kan meedoen
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Doelen  
Iedereen kan meedoen

Elke Sliedrechtse inwoner moet de zorg die hij of zij nodig heeft makkelijk 
kunnen vinden. Waar nodig is de kennis en kunde van professionals tijdig voor onze 
inwoners beschikbaar.  

Niet de organisaties maar de inwoners worden als uitgangspunt gezien in het 
organiseren van zorg. 

Onnodige en dure zorg wordt voorkomen door preventie, vroegsignalering en de 
kracht van het (eigen) netwerk. 

De zelfredzaamheid wordt bevorderd om naar vermogen mee te kunnen doen. Waar 
kan wordt (naar vermogen) een eigen bijdrage gevraagd. 

Waar nodig is de kennis en kunde van professionals tijdig voor onze inwoners 
beschikbaar. 

Samenbindende initiatieven vanuit de Sliedrechtse samenleving, zowel individueel 
als van de verschillende (geloofs)gemeenschappen, worden vanuit de gemeente 
gefaciliteerd. 

Met buurthuizen worden mensen gestimuleerd om mee te doen in hun eigen wijk, 
initiatieven kunnen op ondersteuning rekenen.  

Er is optimale en doelgerichte ondersteuning van onze mantelzorgers en vrijwilligers. 

(Dreigende) armoede en (bijkomende) eenzaamheid worden voorkomen door 
preventie en vroegsignalering.   
 
Sliedrecht is toegankelijk waardoor iedereen ook daadwerkelijk mee kan doen, 
bijvoorbeeld met zebrapaden geschikt voor blinden en slechtzienden etc. 
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Thema 3 - Iedereen veilig
Als inwoner van Sliedrecht wilt u veilig kunnen leven. Veiligheid werkt bijna overal doorheen 
in het dagelijks leven. Zowel de inwoners (oog voor elkaar), bedrijven en de gemeente 
moeten betrokken zijn bij het formuleren van een wijkgerichte aanpak om inwoners te 
beschermen en criminaliteit te bestrijden. Alleen zo maken we samen goede, veilige buurten 
waarin kinderen en jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin 
volwassenen met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder 
zorgen om veiligheid over straat kunnen. Kortom, het leven in een wijk waar we actief kunnen 
zijn en voluit van het leven mogen genieten.  

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de SGP-ChristenUnie haar hart voor de 
samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De SGP-
ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, 
op herstel gerichte aanpak van daders. 

Wat hebben we bereikt?
• Er is extra aandacht voor de veiligheid van fietsers, denk aan voorbereidingen Craijenstein, 

het doortrekken van de oost-west fietsverbinding bij de oversteek Stationsweg en de 
verbetering van de verbinding tussen het station en ons dorp. 

• Controles op meldingen van wietplantages hebben geleid tot het oprollen van diverse 
plantages.

• De Fixi-app is gelanceerd voor meldingen over openbare ruimte, maar ook voor onveilige 
situaties.

• Er is meer aandacht voor Buurttoezicht, wat inmiddels een  volwaardige gesprekspartner 
binnen de gemeente is. Voor hen komt er nu ook een vaste locatie (Elektra) van waaruit 
iedere avond de rondes worden gelopen. 

• 1 wijkagent per 5000 inwoners.
• Meerdere basisscholen hebben het verkeersveiligheidsdiploma (SchoolopSeef) gehaald.

“SGP-ChristenUnie wil een algemeen vuurwerkverbod 
op consumentenvuurwerk. Vuurwerk leidt ieder jaar 
ook tot veel overlast, ongelukken, (milieu)schade en 

vooral ook overlast voor kwetsbare doelgroepen, zoals 
geleidehondenbazen.”
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Doelen  
Iedereen veilig

Meer aandacht voor de mogelijkheden van de Fixi-app, waardoor een betere 
functionaliteit ontstaat en de meldingen nog concreter worden bijgehouden en 
geprioriteerd. 

Ondersteunen Buurttoezicht, zodat iedere avond meerdere rondes gelopen kunnen 
worden, door ondere andere werving/uitbreiden met vrijwilligers. 

Faciliteren brandweer bij het werven van vrijwilligers.

Het blijven ondersteunen van de inzet van Suswachten en het preventieteam 
zakkenrollers op de weekmarkt. 

Vinger aan de pols houden bij zaken die naar de (Veiligheids)regio zijn overgedragen. 
Dit geldt ook voor vervoer (van gevaarlijke stoffen) over de Merwede.

Goed en duidelijk gecommuniceerd evacuatiebeleid, zeker bij de ontwikkeling van 
Sliedrecht-Noord en grootschalige infrastructuurprojecten.

Bij de dijkverzwaringsopgave wordt actief samengewerkt met de betrokken bewoners 
en bedrijven. 

Alle basisscholen hebben het verkeersveiligheidsdiploma en blijven betrokken bij 
verkeersveiligheid (SchoolopSeef, schoolzones, verkeerslessen, etc.). 

Heldere regels met betrekking tot veiligheid voor buurtbatterijen, geothermie, 
windmolens en zonnepanelen. 

Betere verkeersveiligheid in het algemeen. 

Vrijliggende fietspaden bij de hoofdwegenstructuur (Deltalaan, Merwestraat, 
Rembrandtlaan). 

Duidelijker markering / aansluiting van fiets- en voetpaden. 

Behouden van opleidingscentrum Politie. 

Verkeersveiligheid (en in het bijzonder bij scholen) is een verplicht onderdeel 
voor aannemers bij inschrijven op projecten in de openbare ruimte. Hier wordt strikt 
op gehandhaafd.

Blijvende inzet op het voorkomen en opsporen van ondermijning en ondermijnende 
activiteiten
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Thema 4 - Sporten
Sporten en bewegen is niet alleen gezond en leuk, maar sport bindt ook samen. Sport moet 
bereikbaar en betaalbaar zijn en blijven voor iedereen. Daarbij zetten we ons specifiek in om 
minima, ouderen, mensen met een beperking en andere doelgroepen te betrekken. Open clubs 
met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein dragen hier aan bij. 
De SGP-ChristenUnie is er van overtuigd dat breedtesport en amateursportverenigingen het 
meeste hieraan bijdragen. Sport vormt mensen letterlijk en figuurlijk. Breedtesport stimuleert 
sociale vaardigheden, contacten, omgaan met succes en teleurstellingen. 
 
Wij geloven dat sport een preventief middel is in strijd tegen drugs- en alcoholgebruik, maar 
ook tegen overlast (door jongeren).

Wat hebben we bereikt?
• Er is extra geld vrijgemaakt om armoede geen beperking te laten zijn om lid te zijn van een 

sportvereniging.
• Er wordt succesvol gebruik gemaakt van sporthal De Basis.
• Elk kind in de gemeente Sliedrecht aan het einde van de basisschoolleeftijd heeft het 

zwemdiploma AB behaald door zwemlessen te bekostigen (2018-2020).
• Zwemlessen worden vanaf 2021 bekostigd voor gezinnen die moeilijk rond kunnen komen. 

“SGP-ChristenUnie wil dat mensen veilig een ommetje 
kunnen maken en daarom willen we extra wandelpaden 

aanleggen, zoals langs de Tiendweg.”
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Doelen  
Sporten

 

Alle Sliedrechters hebben een gezonde sportieve levensstijl.

Aanleggen van extra wandelpaden, bijvoorbeeld langs de Tiendweg, Spoorlijn, 
Parallelweg, Nijverwaard. 

Verdere ontwikkeling van beweeg- en sportvriendelijke openbare ruimte zoals 
een fitnessparcours, speciaal bij ontwikkeling van het Sliedrecht-Buiten / -Noord 
en andere toekomstige ontwikkellocaties, of bijvoorbeeld een strandje bij de 
waterberging. 

Wandel- en fietspaden als uitgangspunt bij (her)inrichting van gebieden.  
 
Deelname van kwetsbare groepen bij sportverenigingen neemt toe.  
 
Kinderen met een beperking ervaren geen (financiële) belemmering om zich aan te 
sluiten bij een sportvereniging.  
 
Jongeren en ouderen krijgen voldoende beweging en zijn zo mogelijk lid van een 
sportvereniging.  
 
Sporters een podium geven om anderen te stimuleren.  
 
Eerlijke verdeling van subsidies over de verschillende breedtesporten.  
 
Ondersteunen en faciliteren van sportverenigingen bij werving van vrijwilligers.  
 
Verplaatsing van de voetbal en tennis naar Sliedrecht-Buiten.   
 
Instandhouding huidige sportvelden aan Thorbeckelaan, totdat er duidelijkheid is 
over mogelijke ontsluiting Sliedrecht-Noord.  
 
Nauwe samenwerking met sportverenigingen bij ruimtelijke vernieuwing en 
andere beleidsstukken.  
 
Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens 
en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een convenant (afspraak) 
tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn.  
 
Zwembad heeft uitsluitend wedstrijd- en doelgroepenbad (en buitenbad).  
Sauna, glijbaan, bubbelbad en recreatiebad worden instandgehouden als de 
exploitatie rendabel is. Voor de bekostiging zoeken we de samenwerking met 
gebruikers uit bijvoorbeeld de gemeente Molenlanden.
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Sliedrecht is een dorp waarin de inwoners en organisaties zelf vaak een basis vormen voor 
mooie initiatieven. Op kleine of grote schaal draagt iedereen bij aan een bruisend Sliedrecht. 
Denk hierbij aan de Avondvierdaagse, het Baggerfestival, het Korenfestival, maar zeker ook 
activiteiten georganiseerd door horecaondernemers en ondernemersverenigingen.  Kortom: 
duidelijke signalen van levendige stichtingen en verenigingen. Sliedrecht is een dorp waar écht 
iets te doen is. Samen maken we van Sliedrecht een leefbaar dorp. 

In een leefbaar dorp houden we rekening met elkaar. Ons programma is een afgewogen 
balans tussen rust en gezelligheid. Dat doen we door duidelijke afspraken met elkaar te 
maken.

Vanuit de Bijbel geloven wij dat God één dag apart heeft gezet om mens en maatschappij op 
adem te laten komen. Een collectief rustmoment. Bij zeven dagen in de week vierentwintig 
uur per dag doorgaan is niemand gebaat. Het gaat ten koste van mentale gezondheid en 
duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk om dit geluid, vanuit ons geloof, in de Sliedrechtse 
samenleving te laten klinken. Daarbij hebben wij de hoop dat we hierin op een positieve 
manier bijdragen aan een samenleving waarin ruimte is voor zowel rust als gezelligheid. 
Vanuit de liefde kunnen wij ons verplaatsen in de drijfveren van de ander: niet enkel denken 
in beperkingen, maar ook vrijheid en ruimte bieden om binnen ‘gezonde’ kaders activiteiten te 
organiseren.

Wat hebben we bereikt?
• Vergroting terrassen voor horecaondernemers tijdens de  

coronapandemie.
• Er is een Recreatievisie vastgesteld.
• De nieuwe Cultuurvisie is samen met verenigingen opgesteld en  

vastgesteld.
• Mogelijkheden om veilig te zwemmen in de haven worden onderzocht  

door het college.

Thema 5 - Cultuur en recreatie
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Doelen  
Cultuur en recreatie

Duidelijke, positief geformuleerde kaders voor horeca en evenementenorganisaties 
binnen Sliedrecht. 

Actieve samenwerking van de gemeente met verenigingen en de (kerkelijke) 
gemeenschappen bij het organiseren van evenementen. 

Rust voor een ondernemer en zijn medewerkers na een week hard werken. Het 
aantal koopzondagen wordt niet verder uitgebreid. 

Wij gunnen ondernemers en hun personeel een dag om bij te komen en “stil te 
staan”. Winkeliers worden niet gedwongen om op zondag open te zijn. 

Activiteiten (met maatschappelijk nut) die de leefbaarheid van Sliedrecht bevorderen 
worden gestimuleerd. 

Geen (sport)evenementen op zondag. 

Geen aanstootgevende reclame in ons dorp. 

De mogelijkheid voor een gezonde nachtrust voor alle inwoners, waarbij de huidige 
sluitingstijden worden gehandhaafd. 

Meer recreatie en cultuurvoorzieningen waarmee Sliedrecht aantrekkelijker wordt om 
te bezoeken, zoals:

• Betere openingstijden musea
• Cultuurhistorische route (inclusief goede bewegwijzering) langs 

bezienswaardigheden en monumenten
• Ruimte voor World of Water experience / Baggermuseum
• Recreatie langs Merwede
• Zwemmogelijkheid bij waterberging en haven
• Toeristisch Overstappunt bij Sliedrecht-Buiten
• Vergroten aantrekkelijkheid haven

Stichting Sliedrecht en Cultuur wordt omgevormd naar een adviescommissie. 

Cultuursubsidies worden door de gemeente verstrekt.
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Thema 6 - Duurzaamheid
We moeten goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid. Vervuiling van de lucht, 
verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor 
de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en 
kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze generatie: dát is voor ons 
van groot belang.

Wat hebben we bereikt?
• De SGP-ChristenUnie heeft ervoor gezorgd dat duurzame energie die in Sliedrecht zal worden 

opgewekt lokaal eigendom zal worden en niet van grote (buitenlandse) investeerders en 
multinationals. Lokaal, in de vorm van een Sliedrechtse energiecoöperatie, weten we wat het 
beste is voor Sliedrecht en houden we zeggenschap over keuzes die impact hebben op onze 
leefomgeving.  

• De Regionale Energiestrategie (RES) is door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin 
staat beschreven welke strategie en keuzes Sliedrecht met de regio gaat maken om de 
energietransitie te realiseren.

• De SGP-ChristenUnie heeft zich ingezet om alle vormen van duurzame energie voor 
de toekomst open te houden. Ook heeft de SGP-ChristenUnie succesvol bedongen dat 
energiebesparing een prioriteit is in de RES. 

• Op aandringen van de SGP-ChristenUnie is er meer aandacht voor kwalitatief groen en 
biodiversiteit, door onder andere bloeiende planten in groenstroken bij rotondes.

• Er zijn meer groene bermen en het aantal bomen in Sliedrecht is toegenomen.
• De SGP-ChristenUnie heeft het initiatief genomen om Sliedrecht aan te laten sluiten bij 

Operatie Steenbreek, een organisatie die actief de vergroening van tuinen onder de aandacht 
brengt. 

• Duurzaamheid is bij elk raadsvoorstel een onderdeel. 
• Voor de schippers in de haven is een goede en duurzame voorziening voor walstroom 

gerealiseerd. Schepen voorzien van een green award krijgen korting op het liggeld, om 
verduurzaming van schepen te stimuleren.

Doelen  
Duurzaamheid: Energie- en warmtetransitie 

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en geven ruim baan aan schone 
energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt 
topprioriteit. In 2040 willen we een energieneutrale gemeente zijn.

In de komende periode wordt regelgeving ontwikkeld voor een veilige en passende 
opslag van energie. 

Duurzame energieopwekking vindt bij voorkeur plaats in restruimtes en op daken. 
Ook zet de gemeente zich in voor zonnepanelen op geluidsschermen. 

Omwonenden worden nauw betrokken bij plannen voor duurzame energieopwekking 
en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Dit kan door mede-eigenaar te worden 
van een duurzame vorm van energieopwekking en te delen in de (financiële) 
opbrengsten.
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Doelen  
Duurzaamheid: Duurzame omgeving 

Bedrijven worden uitgedaagd om met elkaar energie te besparen, over te gaan op duurzame 
energie of energie te leveren. Dit laatste kan ook door oppervlaktes als daken beschikbaar te 
stellen voor zonnepanelen. 

Om schonere mobiliteit te stimuleren komen er meer laadpunten voor elektrische 
vervoersmiddelen, bijvoorbeeld door het toepassen van oplaadlichtmasten. 

Sliedrecht neemt, waar het past, de komende decennia afscheid van gas. Op buurt- en 
woningniveau wordt gekeken welk alternatief voor aardgas het beste is. Ook wordt gezocht naar 
nieuwe vormen van energie, zoals waterstof, die op het bestaande gasnet kunnen komen.

Sliedrechters hebben vrije keuze voor een betaalbare alternatieve energiebron.

Energiearmoede komt in Sliedrecht niet voor.

Aardwarmte (geothermie) is een kansrijk alternatief voor verwarmen in plaats van aardgas. 
Het winnen van aardwarmte moet onder strenge, veilige voorschriften plaatsvinden. De 
gemeenteraad heeft hierin een doorslaggevende stem. 

Het warmtenet is in publieke handen. Er is geen alleenrecht voor één energieproducent om van 
dat net gebruik te maken. Het blijft toegankelijk voor andere energie-aanbieders, zoals bedrijven 
die restwarmte kunnen leveren.

Materialen die de Schepper ons geeft, willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en 
hergebruiken. Het toepassen van herbruikbare bouwstoffen bij projecten in de openbare ruimte 
wordt de norm. 

De gemeente maakt een speerpunt van het verduurzamen van het vastgoed. Gemeentelijke 
gebouwen worden energiezuinig of energieneutraal gemaakt en waar mogelijk voorzien van 
zonnepanelen. 

Sliedrecht is voorbereid op extreme hitte en extreme neerslag. Kwetsbare plekken voor 
hittestress en wateroverlast krijgen prioriteit om deze klimaatadaptief in te richten.

Er komt meer ruimte voor (laaggroeiend) groen, waardoor het percentage groen en het 
aantal bomen in Sliedrecht in de komende jaren zal toenemen. Bij alle renovatie- en 
nieuwbouwprojecten wordt gestreefd naar minimaal een gelijk, maar bij voorkeur een groter 
percentage groen. 

Het aantal bomen is minimaal gelijk is aan het aantal woningen. Nieuwe bomen zijn inheemse 
bomen, wat goed is voor vogels en insecten. 

Er wordt regelmatig en doelmatig onderhoud uitgevoerd aan de kinderspeelplaatsen en 
speeltoestellen.   

Afvalscheiding moet worden gestimuleerd. Diftar (betalen per prijs/hoeveelheid) is een 
mogelijke optie, maar alleen als de communicatie richting bewoners over de noodzaak van 
afvalscheiding niet het gewenste effect heeft. Dit vereist een jaarlijkse evaluatie. Voor de 
langere termijn is nascheiding van afval in de afvalcentrale een mogelijkheid, omdat dit vanuit 
duurzaamheidsoogpunt betere resultaten oplevert. 
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Thema 7 - Blijvend in ontwikkeling
Ieder mens is voor de SGP-ChristenUnie waardevol, van het ontstaan van het leven tot aan 
het sterven. Wij blijven dan ook geloven in een Sliedrecht waar iedereen het verdient om tot 
ontwikkeling te komen. In deze ontwikkeling hebben kinderen en jongeren de toekomst. 
Voor de SGP-ChristenUnie betekent dat een blijvende inzet voor gezinnen en scholen. Het 
gezin wordt door ons gezien als een stevige basis voor een goede samenleving. Een positief 
gezond gezin is dus van groot belang voor ons allemaal. Daarom verdienen gezinnen en 
opgroeiende kinderen onze zorg en aandacht. Verder is voor kinderen en jongeren het 
onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich verder ontwikkelen en waar 
ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De gemeente en het onderwijs delen de 
maatschappelijke opdracht om deze ontwikkeling zo passend en optimaal mogelijk te laten 
zijn. 

Wat hebben we bereikt?
• Inzet voor ondersteuning die zo dicht mogelijk bij huis/school is georganiseerd en passend 

bij de identiteit van het gezin zoals: 
- Thuisbegeleiding waarin de gezinssituatie leidend is; 
- Permanente inzet van Buurtgezinnen; 
- Identiteitsgebonden leerlingvervoer.

• Het aanbieden van relatiegesprekken vanuit het Sociaal Team/Bonkelaarhuis.
• Inzet op een doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen.

“Geld voor de jeugdzorg wordt zo ingezet dat deze maximaal 
ten goede komt voor de jeugd. Indien er bezuinigd moet 

worden in de jeugdzorg, dan mag dat niet ten koste gaan van 
de zorg die geleverd moet worden. We blijven voortdurend 

inzetten op preventie om te voorkomen dat jongeren in 
langdurige jeugdzorgtrajecten terecht komen.”
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Doelen  
Blijvend in ontwikkeling

Ieder kind heeft een veilige en prettige plek met kansen om op te groeien en zich 
te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor het gezin, de buurt, de kinderopvang en 
de school. Daarbij hoort geen ruimte voor roken, drugs- en alcoholgebruik onder 
jongeren.

Samen met het bedrijfsleven wordt blijvend geïnvesteerd en samengewerkt 
in onderwijs dat goed aansluit op de huidige arbeidsmarkt en de toekomstige 
beroepen. Blijvende inzet voor zorg- en techniekroutes. 

Ouders en hun kinderen worden dichtbij, snel en in een vertrouwde omgeving 
geholpen. 

Vroegtijdige signalering en preventie worden in de (jeugd)hulpverlening versterkt. 

In de (jeugd)hulverlening is de gezinssituatie leidend, waarbij voldoende ruimte 
blijft voor identiteitsgebonden zorg en ondersteuning. 

Uithuisplaatsing van kinderen en jongeren wordt voorkomen. 

Kinderen en jongeren krijgen de kans om een inhaalslag te maken in hun (sociaal-
emotionele) ontwikkeling. 

Er is aandacht voor duurzame relaties binnen de gezinnen. 

Onderwijsachterstanden worden voorkomen. 
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Thema 8 - Gezondheid

“De SGP-ChristenUnie wil een lokaal preventieakkoord 
mentale gezondheid met aandacht voor de verschillende 

levensdomeinen (onderwijs, werk, thuis, vrije tijd en 
gezondheid) van jongvolwassenen. Door laagdrempelige 

voorzieningen, het vergroten van kennis over mentale 
gezondheid in de klas en op de werkvloer en een veilige 

en vertrouwde plek om te wonen, garanderen we dat 
jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden kunnen 

blijven meedoen in de maatschappij.”

Als SGP-ChristenUnie staan wij voor een gezond Sliedrecht voor iedere inwoner. Gezond leven 
is echter allereerst een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Wel hebben we als overheid 
de verantwoording dit zoveel mogelijk te stimuleren en faciliteren. 

Wij onderschrijven daarin het concept van positieve gezondheid naar Machteld Huber: niet de 
ziekte of de beperking staat centraal, maar het vermogen en eigen (veer)kracht van mensen 
om met de verschillende levensuitdagingen om te gaan. Juist een blij hart zal goed doen als 
een medicijn om het lichaam in goede gezondheid te onderhouden (Spreuken 17 vers 22). 

De bijbehorende thema’s leefstijl, mentale weerbaarheid en een gezonde leefomgeving kunnen 
via lokaal beleid worden beïnvloed en gestimuleerd. 

Wat hebben we bereikt?
• Aandacht voor een (integrale) aanpak met betrekking tot het thema ‘Gezond gewicht’ bij 

jongeren.
• Aandacht voor de lokale preventieakkoorden.
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Doelen  
Gezondheid

In Sliedrecht wordt ingezet op preventie in brede zin. Op allerlei facetten 
moet het mogelijk zijn om gezond te leven: kinderen kunnen gezond 
opgroeien en ouderen gezond oud worden.  
 
Een gezonde leefstijl wordt bevorderd door stimuleren van fietsen en 
wandelen (onder andere door de inzet van leenfietsen).  
 
De aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners, met name de 
effecten door de coronacrisis worden verder uitgewerkt.  
 
Er is speciale wijkgerichte aandacht voor de bewoners van buurten met de 
grootste gezondheidsachterstand.  
 
Onze inwoners houden de vrijheid een onderbouwde en passende keus te 
maken over het gebruik van vaccinaties, op basis van feitelijke informatie.  
 
Openbaar vervoer blijft bereikbaar voor iedereen en wordt waar mogelijk 
uitgebreid.
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Thema 9 - Dienstbare overheid
De overheid is er voor haar inwoners. In de Bijbel staat dat de overheid Gods dienares is. 
De macht van de overheid komt van God. De overheid is dus over ons gesteld als macht. 
De SGP-ChristenUnie wil die taakopvatting op een vriendelijke manier vorm en inhoud 
geven. Ook in de zorg voor elkaar en onze omgeving kan ‘vriendelijkheid’ binnen de 
gemeentegrenzen handen en voeten krijgen. De gemeente kan het niet alleen. Samen met 
de samenleving is zij verantwoordelijk voor een vriendelijke, vreedzame samenleving. Goede 
communicatie van de gemeente is essentieel.  

Wat hebben we bereikt?
• Betere communicatie rond grote (infrastructurele) projecten.
• Toegankelijk contact door onder andere de Fixi-app.
• Sluitende begrotingen en een financieel gezond Sliedrecht.
• Lage lokale lasten.
• Voor de diensten die de gemeente levert, wordt de kostprijs betaald. 

“We werken vanuit de bedoeling: wat we ook doen, 
uiteindelijk zijn we samen bezig en verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van de Sliedrechtse samenleving. Om 
dit te kunnen bereiken staan in ons denken en doen de 

volgende principes centraal: ja-cultuur, samen verkennen, 
experimenteren en waarde toevoegen.”
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Doelen  
Dienstbare overheid

Actief contact tussen de samenleving en de gemeente.

Het instellen van een burgerbegroting. Per wijk is er geld beschikbaar om als 
inwoners gezamenlijk plannen te maken en uit te (laten) voeren. 

Duidelijke motivering van keuzes door de gemeentelijke overheid. 

De gemeente is er voor de hele samenleving. Het algemeen belang gaat voor het 
persoonlijke belang. 

Sliedrecht positief op de kaart zetten. Gastvrij zijn. 

Oog voor de kwetsbare groepen in de samenleving. 

Een veilige leefomgeving voor iedereen. 

Een heldere communicatie tussen gemeente en burgers. 

De gemeente is DIENSTBAAR voor de samenleving. 

De gemeente is ZICHTBAAR in de samenleving. 

De gemeente is BETROUWBAAR is richting de samenleving.

De gemeente is TRANSPARANT naar de samenleving. 
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Thema 10 - Ondernemend
De rol van de lokale overheid is om ondernemers in staat te stellen om de economie en 
de arbeidsmarkt te versterken. De overheid moet hierbij samenwerken met onderwijs en 
bedrijfsleven maar ook met de regionale, provinciale en landelijke overheid.

De economie draait echter niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van 
leven. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid 
om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Een economie is volgens 
de SGP-ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt. 
Dit kan als werken en vrije tijd in balans zijn, maar ook als groei groen is en grenzen kent, en 
duurzaamheid in het vaandel staat. 
 
Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, voor de lokale economie, voor ontwikkelingen 
van producten en voor de leefbaarheid. De SGP-ChristenUnie komt daarom op voor de 
Sliedrechtse ondernemers. 

De SGP-ChristenUnie wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid, 
ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal 
(maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een 
partner voor ondernemers. 

Wat hebben we bereikt?
• De investering in samenwerking tussen gemeente en de ondernemersverenigingen heeft 

geleid tot een aantal mooie resultaten:
• Er is goede voortgang geboekt in de ontwikkelingen rond het Burgemeester 

Winklerplein.
• De ontwikkelingen van de horecapleinen in de Kerkbuurt hebben geleid tot een veel 

grotere aantrekkelijkheid van de Kerkbuurt.
• De lobby rondom de aanbesteding van de Waterbus heeft er toe geleid dat de 

waterbusverbinding behouden blijft.
• Tijdens de coronacrisis is veel aandacht voor lokaal steunen van Sliedrechtse ondernemers.
• Duurzame invulling van Stationspark II.
• Er is een nieuw aanbestedingsbeleid voor de Drechtsteden vastgesteld met maatschappelijk 

verantwoord ondernemen als voorwaarde.
• In nauwe samenwerking met de Vereniging van Sliedrechtse Ondernemers (VSO) is de 

Economische visie opgesteld en vastgesteld.
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Verdere invulling van de acties uit de economische visie, zoals: 
• Het aantrekken van duurzame werkgelegenheid; 
• Bij de groei van ons dorp zorgen voor een evenredige groei van 

banen (geen zogenaamde negatieve banenpendel);
• Diverse sectoren in Sliedrecht krijgen evenveel aandacht; 
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. 

Doelen  
Ondernemend: Regionaal

Ondernemend: Lokaal

Maar ook:

Aandacht in de regio voor knelpunten van de A15. 

Een goede samenwerking tussen de gemeente, provincie en Drechtsteden als 
het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid. 

Verbetering van het openbaar vervoer, juist ook over water. Eén extra 
Waterbushalte in Sliedrecht én lobby voor doortrekken naar Hardinxveld-
Giessendam en Gorinchem. 

Concrete stappen voor goederenvervoer over water als alternatief voor 
transport door Sliedrecht. 

Actieve benadering van Sliedrechtse MKB bij gemeentelijke en 
Drechtstedelijke aanbestedingen.

Het borgen van de zondag als gezamenlijk rustmoment. 

Bij aanbestedingen is maatschappelijk verantwoord ondernemen 
een voorwaarde. Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij 
aanbestedingen en overheidsinkopen.

Zzp’ers en start-ups worden begeleid en praktisch ondersteund door de 
gemeente, met name voor hen ook blijvende aandacht na de coronacrisis.

Ondernemers worden nauw betrokken bij de werkzaamheden in de openbare 
ruimte. Zo creëren we draagvlak en beperken we overlast. 

Inzet op 100% duurzaam inkopen. 

Het Baggermuseum / World of Water Experience wordt een kennis- en 
belevingscentrum van de huidige waterbouw.
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“De ontwikkeling rond het Baggermuseum, de World 
of Water experience, kan op onze steun rekenen. We 
zetten niet alleen in op de beleving, maar ook op het 

vergroten van het onderwijsaanbod en de combinatie met 
innovatieve bedrijven. Zo kan Sliedrecht weer het centrum 

worden van de innovatieve Nederlandse waterbouw.”

Glasvezel wordt aangelegd in Sliedrecht (juist in deze tijd van thuiswerken).

Er wordt opnieuw ingezet op “zon op bedrijfsdaken”.

Gezamenlijke aanpak, per bedrijventerrein, van de energietransitie.

Bestaande werkgelegenheid voor mensen met een beperking/afstand tot de 
arbeidsmarkt wordt behouden en uitgebreid.
 
Continuering inzet kernwinkelgebied Kerkbuurt, snelle realisatie 
Burgemeester Winklerplein.

Aandacht voor losse winkelgebieden (Thorbeckelaan, Deltalaan).


