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Dit is Dordrecht.

Een stad met een uniek gezicht: een historische stad, aan en verbonden met 
water, gelegen in een mooie, groene kraag.

Een stad die:
•	 die moderne dynamiek uitstraalt;
•	 die	zich	economisch	profileert	met	focus	op	maritiem,	zorg	en	toerisme;
•	 die zich vernieuwt in het verbinden van onderwijs en economie;
•	 met actieve bewoners die hart hebben voor de stad en voor elkaar;
•	 waar de cultuurhistorische schatten met trots worden gepresenteerd;
•	 en waar we bewust omgaan met wat we achterlaten voor de volgende 

generaties.

Een stad ook met bewoners die politici en politieke partijen verdienen die zich 
zonder eigenbelang hard maken voor de toekomst van de inwoners. Zoals een 
partij als het CDA!

Het	CDA	geeft	met	dit	programma	haar	visie	voor	de	komende	jaren.	Wij	
hebben daarmee het beste voor met elke Dordtenaar, met elke wijk, met de 
gehele	stad	en	met	de	Drechtsteden.	Overtuig	uzelf,	en	lees	ons	programma.	
En ga met ons erover in gesprek. En houd ons ook scherp de komende 
jaren; want waar wij in geloven en wat wij beloven, willen we waar maken! De 
vraagstukken van elke tijd vragen vernieuwde oplossingen. En continuïteit in 
denken en handelen. Kortom, CDA: vertrouwd en vernieuwend!

Namens het bestuur,

Jean	Wiertz,	voorzitter

Woord vooraf
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Voor Elke Dordtenaar
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Voor Elke Dordtenaar

Wij	geloven	dat	iedereen	talenten	heeft	gekregen.	Die	maken	je	uniek.	Het	
kunnen	benutten	van	deze	talenten	geeft	geluk,	maar	kan	vooral	betekenis	
hebben voor de mensen om je heen. Het is voor ons daarom belangrijk 
dat mensen de kansen krijgen om die talenten te ontplooien. Dat begint bij 
onze kinderen. Goed en bereikbaar onderwijs, passend bij je identiteit, je 
talenten en mogelijkheden is voor ons een voorwaarde. Als volwassene en in 
gezinsverband	ben	je	er	zelf	verantwoordelijk	voor	om	die	kansen	te	benutten.	
Als je die kansen niet krijgt mag je de omgeving om steun vragen. Dan moet die 
omgeving	die	steun	wel	willen	en	kunnen	geven.	Zieken	en	ouderen,	zelfs	in	de	
eigen	familie,	worden	soms	te	snel	tot	de	verantwoordelijkheid	van	anderen	of	
de overheid gerekend. Christendemocraten willen juist de zorg, het respect en 
de aandacht voor elkaar versterken. 

De	overheid	heeft	steeds	meer	taken	op	zich	genomen.	Vaak	omdat	mensen	
steeds meer van de overheid zijn gaan verwachten. Die trend en de daarbij 
behorende overheidsregels willen en moeten we doorbreken. De gemeente 
moet de ruimte laten aan initiatieven door ze aan te moedigen en waar nodig 
te ondersteunen. Zo ontstaan nieuwe initiatieven en verbanden in onze stad 
die opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het CDA steunt vele 
nieuwe initiatieven die de laatste jaren zijn ontstaan zoals de Voedselbank, het 
Babyhuis en Stichting Present. Door een beroep te doen op vele vrijwilligers, 
fondsen	en	donateurs	ontstaat	een	grote	betrokkenheid	rond	deze	nieuwe	
barmhartigheid voor onze naaste in nood. De plaatselijke overheid dient deze 
initiatieven	te	faciliteren	en	waar	nodig	te	coördineren	binnen	de	wettelijke	
kaders.
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Concreet

•	 Met	het	SMS-kinderfonds	kunnen	kinderen	van	ouders	met	minder	geld	
sporten,	muziek	maken	en	op	school	meedoen.	We	willen	dit	fonds	
handhaven!

•	 Het	is	belangrijk	dat	jongeren	actief	blijven,	ook	als	er	niet	direct	
perspectief	is	op	werk.	Da	Vinci	zorgt	dat	ze	goed	aangesloten	is	op	
VMBO-scholen. Er moet meer aandacht zijn voor stimulering van techniek 
voor jongeren.

•	 Elke	kind	heeft	recht	op	ontbijt.	Desondanks	komen	kinderen	regelmatig	
ongevoed op school. Dat moet anders.

•	 Schoolfruitprojecten	worden	voortgezet.

•	 Er mag niet bezuinigd worden op het vervoer van leerlingen met een 
handicap.

•	 Het	CDA	maakt	zich	hard	voor	een	educatief	centrum	voor	techniek	en	
wetenschap.

•	 Het CDA hecht aan het behoud van de maatschappelijke stage onder 
jongeren. Deze stage wordt zeer gewaardeerd en jongeren komen op 
deze manier in aanraking met vrijwilligerswerk.

Jongeren

“Laten we het onderwijs weer wat praktijk leren”
Bert van de Burgt
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•	 Niet	de	staat	of	de	straat,	maar	ouders	en	verzorgers	zijn	verantwoordelijk	
voor de opvoeding van de kinderen. Als ouders dit niet kunnen waarmak-
en, moet de overheid pal staan voor de toekomst van de kinderen.

•	 Ouders en verzorgers moeten ook door de overheid aangesproken worden 
op gedrag van de kinderen. 

•	 Er dient voldoende aandacht te zijn voor ondersteuning en begeleiding van 
ongewenst zwangeren, tieners in het bijzonder.

•	 Veel ouders zijn zeer betrokken bij hun kinderen op school en de sportve-
reniging. De gemeente stimuleert waar nodig deze ouderbetrokkenheid.

•	 Kinderen moeten veilig naar school kunnen. Fiets- en looproutes naar 
school moeten met voorrang veilig worden gemaakt (o.a. Groene Zoom).

Families

•	 Ouderen met een laag inkomen mogen gratis met Openbaar Vervoer.

•	 Organisaties die zich richten op werk, welzijn en zorg worden gestimuleerd 
om samen te werken in de wijk en één aanspreekpunt te vormen.

•	 Het CDA steunt plannen voor aanpassing van woon- en zorgvoorzieningen, 
zodat partners langer bij elkaar kunnen blijven wonen.

•	 Vereenzaming	is	een	groot	risico	als	ouderen	langer	zelfstandig	blijven	wonen.	
Daarom stimuleren we dat ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers 
hierbij een rol spelen.

•	 Voor	 mensen	 met	 alleen	 AOW	 of	 een	 klein	 pensioen	 moet	 het	
persoonsgebonden minimabudget behouden blijven.

•	 Ouderen	zijn	steeds	vaker	het	slachtoffer	van	babbeltrucs	aan	de	deur.	Hier	
moet tegen worden opgetreden.

Ouderen

“Vrijwilligers verdienen minder regels, meer waardering”
Peter Heijkoop
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•	 De gemeente moet – al dan niet in regioverband - actiever bedrijven naar 
Dordrecht zien te halen door sterkere acquisitie en promotie.

•	 Het imago van Dordrecht met als speerpunten logistiek, techniek en 
maritiem, dient te worden versterkt. De gemeente moet hierin passende 
initiatieven	van	bedrijven	(en	particulieren)	omarmen	en	faciliteren.

•	 Onnodige regels voor ondernemers moeten worden geschrapt.

•	 De gemeente moet de economische ontwikkeling ondersteunen door 
flexibel	 en	 adequaat	 in	 te	 spelen	 op	 het	 ontwikkelingstempo	 van	 het	 
veranderende	bedrijfsleven.

•	 Binnenstadondernemers in Dordrecht zouden zich beter moeten organiseren. 

De problemen die er zijn kunnen niet allemaal door de overheid worden 
opgelost.

•	 Ondernemers moeten aangesproken worden op het kansen bieden van 
mensen met een uitkering/beperking.

•	 Facturen moeten op tijd worden betaald door het gemeentebestuur.

Ondernemers
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•	 De gemeente stimuleert de betrokkenheid van bewoners in de wijk en 
organiseert het zorgaanbod dichtbij de mensen. Daarbij zet de gemeente 
het	belang	van	de	bewoners	voorop	en	niet	de	belangen	van	professionele	
organisaties.

•	 Noodzakelijke	 zorg	 die	 in	 het	 kader	 van	 de	 Wet	 Maatschappelijke	
Ondersteuning door de gemeente Dordrecht geleverd dient te worden 
mag desnoods ten koste mag gaan van andere zaken in de gemeentelijke 
begroting. Mensen gaan voor stenen.

•	 Prostitutie kan leiden tot misdadige en mensonterende situaties. Bekendheid 
voor uitstapprogramma’s voor prostituees is essentieel. Bij illegale praktijken 
worden vergunningen per direct ingetrokken.

•	 Een	deel	van	het	WMO	budget	wordt	ingezet	om	vereenzaming	op	te	sporen	
en tegen te gaan.

•	 Bij	indicatiegesprekken	(‘keukentafel’)	moet	altijd	een	familielid,	mantelzorger	
of	 andere	 naaste	 aanwezig	 zijn	 die	 (het	 belang	 van)	 de	 zorgvrager	 kan	
ondersteunen.

•	 De	 zorgvrager	 en	 zijn	 of	 haar	 zorgverlener	 bouwen	 een	 kostbare	 en	
vertrouwelijke relatie op. Bij nieuwe contracten is het uitgangspunt dat deze 
relatie	behouden	blijft.

Kwetsbaren
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•	 Vrijwilligers zijn cruciaal in de Dordtse samenleving. Zij verdienen minder 
regels en meer waardering.

•	 De vrijwilligersvacaturebank (vrijwilligeroppad.nl) kan meer worden 
gepromoot.

•	 Geregistreerde mantelzorgers kunnen aanspraak maken op de 
vrijwilligersbonus.

•	 Organisaties die werken met vrijwilligers dienen meer aandacht te 
hebben	voor	een	statuut	met	afspraken	over	 vrijwilligersvergoedingen	en	
verzekeringen.

•	 Een verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers die met kinderen werken 
moet door de gemeente kosteloos worden behandeld.

•	 Mantelzorgers moeten in de toekomst gratis kunnen parkeren in de nabijheid 
van het huis van degene die zij verzorgen.

•	 De vrijwilligersorganisaties moeten zichtbaar zijn in de stad. Zij worden 
opgenomen in de digitale en papieren versie van de gemeentegids, mogen 
flyers	neerleggen	op	het	Stadskantoor	en	hun	activiteiten	aankondigen	op	
de website van de gemeente.

Vrijwilligers

“Kleine winkeliers moeten we koesteren: wijkwinkels 
maken het verschil” - Inge Mous
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Voor Iedere Wijk
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Voor Iedere Wijk

De	straat,	de	wijk	of	de	buurt	bepaalt	voor	een	belangrijk	deel	ons	gevoel	
van	‘thuis’	zijn;	van	veiligheid.	We	vinden	het	daarom	belangrijk	dat	burgers	
zelf	aangeven	wat	er	in	de	buurt	verbeterd	kan	worden.	De	gemeente	is	er	
voor initiatieven van burgers om de buurt een aangenamer plek te maken te 
ondersteunen.	Op	niveau	van	buurt	of	wijk	wordt	“samen	wonen”	“samenleven”.	
Dat is waar het CDA voor staat!
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•	 De wijkagent moet terug in de straat.

•	 Wij	 zien	 in	 wijken	 verdergaande	 kansen	 voor	 samenwerking	 tussen	
kinder- en peuteropvang, onderwijs (kindcentra), ouderenvoorzieningen, 
sportvoorzieningen,	 bibliotheken	en	 zorgaanbieders	met	een	al	 fysiek	 ter	
plaatse	aanwezige	ruimte,	bijvoorbeeld	bij	Crabbehof/Dubbelmonde	en	de	
Gravenhorst.

•	 Elke wijk verdient goed ingerichte speelplaatsen, waar onze kinderen veilig 
en	samen	kunnen	spelen.	Deze	moeten	schoon	en	leefbaar	zijn.

•	 Overlast	in	wijken	door	jongeren,	verslaafden	of	anderen	dient	door	toezicht	
de kop ingedrukt te worden. De aanpak in de Colijnstraat en op het Vrieseplein 
kan	tot	voorbeeld	dienen.	Waar	mogelijk	worden	ouders	van	desbetreffende	
jongeren aangesproken.

•	 Straatmuzikanten	kunnen	levendigheid	en	leefbaarheid	vergroten	in	een	wijk	
of	winkelcentrum.	Als	daarvoor	draagvlak	is	in	een	wijk	en	onder	winkeliers	
moet de gemeente dat omarmen. 

•	 Met bewoners van een wijk wordt elk jaar het onderhoud van groen, straten 
en	 pleinen	 bekeken	 en	 besproken.	Wensen	 die	 binnen	 het	 vastgestelde	
budget passen, worden door de gemeente dan ook vastgelegd en het 
onderhoudsprogramma	 wordt	 erop	 aangepast.	 Daar	 waar	 bewoners	 zelf	
met elkaar het groen willen onderhouden, verdient dit steun.

•	 Wij	willen	geen	alcoholhostel	in	een	woonwijk.

•	 Hennepkwekerijen	 en	 wietplantages	 worden	 intensief	 opgespoord	 en	
ontmanteld.

•	 De	gemeente	stimuleert	en	faciliteert	buurtbemiddeling	waarbij	met	behulp	
van buurtbemiddelaars buren in staat worden gesteld hun onderlinge 
conflicten	op	te	lossen.	

•	 Door	een	teruglopend	aantal	leerlingen	dient	per	wijk,	in	afstemming	met	de	
diverse schoolbesturen een nieuw plan te komen voor schoolvoorzieningen.

•	 De	 sociale	 en	 fysieke	 veiligheid	 in	 en	 rondom	 scholen	 moet	 worden	
verbeterd.	Het	CDA	wil	 geen	coffeeshops	 in	de	nabijheid	 van	scholen	of	
langs de directe route naar scholen. Scholen en schoolpleinen zijn rook-, 
alcohol- en drugsvrij.

Voor alle wijken

Concreet



18

Centrum

•	 Het	historisch	karakter	van	het	Centrum	moet	extra	worden	benadrukt	en	
beschermd.

•	 Parkeergarages moeten 24 uur per dag open zijn. Bezoekers van het 
Centrum moeten na een hapje eten nog gewoon naar huis kunnen.

•	 Het	CDA	is	voor	het	terugdringen	van	het	aantal	coffeeshops.	

•	 De	 Voorstraat	 West	 en	 met	 name	 ook	 de	 Voorstraat	 Midden	 moet	
aantrekkelijker worden voor ondernemers. De gemeente moet met winkeliers 
en projectontwikkelaars vaart maken met de aanpak van leegstand en 
verbetering van de bereikbaarheid. Het CDA is voor woonbestemmingen op 
de	Voorstraat	West.

•	 De kermis mag niet meer op de Spuiboulevard plaatsvinden: 10 dagen 
afsluiting	is	onwenselijk	op	een	hoofdroute.	Er	zijn	vast	goede	alternatieven	
zoals	bijvoorbeeld	bij	het	Energiehuis,	het	Stadion	van	FC	Dordrecht	of	bij	
de Ark van Noach.

•	 Er moet meer gezoend worden bij het station: er moet een kiss-and-ride 
plek komen.

•	 De	 kruising	 Blekersdijk-Singel	 heeft	 al	 te	 veel	 ongelukken	 gekend:	 een	
rotonde is op zijn plaats.

•	 Wij	bestrijden	parkeeroverlast	in	de	binnenstad	door	een	parkeervoorziening	
in het oostelijk deel van de binnenstad te realiseren.

•	 In de gemeentelijke parkeergarages wordt betaald per minuut die 
daadwerkelijk	verbruikt	is,	in	plaats	van	per	uur	naar	boven	afgerond.

“Vertrouwde zorg, dichtbij huis”
Kees Rovers
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•	 Leerwerkbedrijven	in	Crabbehof	verdienen	ondersteuning.

•	 De Colijnstraat was jarenlang een zorgwekkende straat met veel overlast. 
Problemen lijken zich nu te verplaatsen naar elders in de wijk, zoals bij de 
Thorbeckeweg in de buurt van het benzinestation. Sommige buurtbewoners 
voelen zich niet veilig meer en er vindt drugshandel plaats. De gemeente 
moet hier streng optreden.

•	 Voorkomen	 moet	 worden	 dat	 flats	 die	 door	 herstructurering	 vrijkomen	
teveel worden toegewezen aan enkele bevolkingsgroepen, zoals Oost-
Europeanen.  

•	 De	herstructurering	van	de	wijk	Crabbehof	moet	worden	doorgezet.

•	 De vernieuwing van het winkelcentrum dient te worden doorgezet.

•	 De Chinees moet blijven en een andere plek in het winkelcentrum krijgen.

•	 De gemeente stimuleert in het winkelcentrum de komst van een winkel met 
aantrekkingskracht voor de hele stad.

Crabbehof
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•	 De	begraafplaats	Essenhof	moet	bereikbaar	zijn	per	openbaar	vervoer,	 in	
elk	geval	vanaf	het	station.

•	 De	Buitenwacht	kan	een	mooie	functie	in	de	wijk	hebben	en	verdient	steun.

•	 De Brouwersdijk is een onveilige straat: verbetering van de verkeerssituatie 
verdient hoge prioriteit.

•	 Na	 de	 fase	 van	 ontwikkeling	 verdient	 het	 beheer	 van	 de	 in	 de	 wijk	
aangebrachte voorzieningen (door bewoners, woningbouworganisatie en 
gemeente) de komende jaren aandacht.

•	 Rust op de pleinen waar overlast dreigt kan mede worden bereikt door inzet 
van ouders en vrijwilligers. Met name op het Gouverneurplein.

•	 De	 veiligheid	 van	 het	 Weizigtpark	 kan	 worden	 verhoogd	 door	 betere	 
verlichting.

Krispijn

•	 Dubbeldammers verdienen een beter Damplein. Het moet een  
aantrekkelijke ontmoetingsplek worden voor Dubbeldammers. Met buurt en 
ondernemers moet de herinrichting worden opgepakt. 

•	 Er moet gecontroleerd worden op snelheidsovertredingen.

•	 De Dubbel moet open blijven. 

•	 Wij	zijn	tegen	woningbouw	op	het	terrein	van	IJsclub	De	Winterkoning.

•	 Wij	willen	een	rolstoelvriendelijk	voetgangerspad	van	het	Parkhuis	naar	de	
Watertoren.

•	 Het CDA wil strenge handhaving van de regels voor vrachtverkeer in de 
Damstraat.

•	 De Zuidpolder is een prachtige polder en moet zo ook blijven. Geen 
woningbouw in de polder.

•	 Niet alles moet draaien om de evenementen in de binnenstad. Dubbeldam 
heeft	mooie	evenementen	(o.a.	Rommeldam)	die	ook	ondersteuning	vanuit	
de gemeente verdienen. 

Dubbeldam
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•	 De Speeltuinverenigingen Oosterkwartier en Victorie verdienen 
ondersteuning.	Wellicht	met	inzet	van	Drechtwerk	of	via	de	Sociale	Dienst.

•	 De verkeersveiligheid op de Krommedijk moet worden bevorderd.

•	 De politie moet het (supporters)vandalisme  langs de Reeweg de kop 
indrukken. Kosten van schade en (waar mogelijk) politie-inzet moet worden 
verhaald op overlastgevers.

•	 Er moet ter bestrijding van overlast gevende jongeren, drugsoverlast en  
zwerfvuil,	structureel	een	wijkagent	 (en	 toezichthouders)	zichtbaar	zijn	op	
en rond het Vogelplein. Liever een straatmuzikant dan overlast gevende 
hangjongeren op het Vogelplein.

Reeland

“Van Parkhuis naar Parkthuis”
Christiaan Merkuur

•	 De Staart verdient meer aandacht. De gemeente moet instandhouding 
van voorzieningen bevorderen door middel van onder andere meer veilige 
oversteekplaatsen en aantrekkelijke voorzieningen. 

•	 De	Ark	 van	 Noach	 kan	 bijdragen	 aan	 verdere	 profilering	 van	 Dordrecht.	
Daarom	moet	de	gemeente	met	de	initiatiefnemer	verder	in	gesprek	over	de	
langetermijn plannen.

•	 De	Staart	kan	als	halte	worden	betrokken	in	de	Waterbusarrangementen.

•	 De	Siegfried	moet	blijven.

•	 Het	 stuk	 ongebruikte	 grond	 naast	De	Aya	Sofiamoskee	 kan	 (tijdelijk)	 als	
parkeerplaats ingericht worden.

•	 Scheepswerf	Hoebee	verdient	ondersteuning	bij	uitbreidingsplannen.	Ook	
in zijn algemeenheid moet er meer ruimte komen voor het ontwikkelen van 
scheepsbouw.

•	 De milieustraat moet gratis blijven.

De Staart
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•	 De buitengrens van Stadspolders is bereikt.

•	 De rotonde aan de Groene Zoom moet veiliger.

•	 De gemeente moet de parkeervoorzieningen op Sportpark Stadspolders 
verbeteren.

•	 Speeltuinvereniging Stadspolders verdient ondersteuning bij het onderhoud. 
Wellicht	met	inzet	van	Drechtwerk	of	via	de	Sociale	Dienst.

•	 In samenwerking met bewoners kunnen in beide wijken meer 
parkeergelegenheden gecreëerd worden.

•	 Honden mogen loslopen en zwemmen bij het Vissertje. In de maanden juli 
en augustus moeten ze overdag aan de lijn.

Stadspolders & Oudelandshoek

•	 Particulier	opdrachtgeversschap	wat	betreft	woningbouw	op	de	Stadswerven	
wordt mogelijk gemaakt.

•	 De verkeersveiligheid op de Merwedestraat wordt bevorderd door 
snelheidsbeperkende maatregelen.

•	 Het recreatiegebied De Merwelanden moet gratis toegankelijk blijven.
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•	 Sterrenburg is een belangrijke groene stedelijke long voor de stad. Dit moet 
behouden blijven.

•	 In samenwerking met bewoners kunnen meer parkeergelegenheden 
gecreëerd	worden,	echter	niet	ten	koste	van	“het	groen”.

•	 In	de	speelweide	tussen	de	Weegschaal	en	de	Pijl	moeten	bankjes	komen.

•	 Het oppakken van de drugdealers bij het winkelcentrum moet aandacht  
blijven hebben.

•	 De	uitbreiding	van	het	winkelcentrum	heeft	prioriteit.

Sterrenburg

“De familie is ons fundament: steun voor het Babyhuis!”
Marianne Wamelink

•	 Het project ‘Helpende Handen’ is een succes voor de wijk en kan worden 
uitgebreid naar andere wijken.

•	 De herstructurering van de wijk moet doorgaan.

•	 Speeltuinvereniging	 Wielwijk	 verdient	 ondersteuning	 bij	 het	 onderhoud.	
Wellicht	met	inzet	van	Drechtwerk	of	via	de	Sociale	Dienst.

•	 Het CDA wil een groene long van winkelcentrum tot Amstelwijk.

•	 Wielwijk	verdient	goed	 toegankelijke	huisartsenzorg,	bijvoorbeeld	via	een	
Huisartsen-Onder-Eén-Dak constructie.

Wielwijk
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Voor de hele stad
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Voor de hele stad

Dordrecht	is	een	stad	waar	we	trots	op	mogen	zijn.	Het	heeft	een	rijke,	voor	
velen nog onbekende, geschiedenis. Daarbij hebben we een diverse bevolking 
en op de meeste plekken is het prettig wonen. De laatste tien jaar is de 
stad zichtbaar mooier geworden en worden de voorzieningen steeds beter: 
het gezondheidspark, het Leerpark en de sportboulevard zijn daar mooie 
voorbeelden van en ook in het centrum van de stad is veel verbeterd. Voor het 
CDA is het belangrijk dat er zo’n positieve, ondernemende dynamiek in de stad 
merkbaar	is.	Wij	kiezen	bewust	partij	voor	de	samenleving.	We	geloven	in	het	
oplossend	vermogen	van	mensen	en	organisaties	zelf.
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Concreet

•	 Er moet meer hoger onderwijs komen in de stad. Aanwezigheid van hoger 
onderwijs	is	een	cruciale	voorwaarde	voor	de	regionale	economie	en	geeft	
een	belangrijke	 impuls	aan	een	 levendig	en	 cultureel	 leefklimaat	 in	 onze	
stad. 

•	 De praktijk moet terug in het onderwijs. Er moeten stageplaatsen komen 
voor elke jongere.

•	 Iedereen	 heeft	 recht	 op	 werk	 en	 zij	 die	 geen	 beperking	 hebben	 werken	
naar vermogen. Mensen moeten zoveel mogelijk uit de bijstand, en dus 
van	 uitkering	 naar	 werk.	 Gemeente,	 UWV	 en	 uitzendbureaus	 moeten	
samenwerken met werkgevers.

•	 Ondernemers moeten beter worden ondersteund. Basishouding moet zijn: 
“meedenken	over	wat	er	kan”.	Denken	in	mogelijkheden,	in	plaats	van	het	
opwerpen van barrières. Onnodige regels dienen te worden geschrapt en 
waardevolle	regels	worden	gehandhaafd.

•	 Jongeren moeten worden gestimuleerd om te kiezen voor een opleiding in 
de techniek en de zorg. Sectoren waar genoeg werk is. Veel opleidingen 
leiden tot werkeloosheid (mismatch opleiding – banen).

•	 Het behoud en aantrekken van werkgelegenheid is een topprioriteit voor het 
CDA. Het vestigingsbeleid moet uitnodigend zijn voor bedrijven om zich hier 
te (blijven) vestigen. 

Werk en Onderwijs



28

•	 Belthurepark:	hoe	kleiner,	hoe	fijner.	We	kiezen	hier	niet	voor	verdichting.	
Ook	willen	we	dat	de	gemeente	hier	niet	extra	hoeft	te	investeren.	

•	 De Nieuwe Dordtse Biesbosch moet worden doorgezet. Financiering door 
de provincie en het waterschap levert meer kansen om in Dordrecht een 
mooi gebied met natuur en recreatie in te richten.

•	 Stadsmoestuinprojecten, bijvoorbeeld op braakliggende terreinen, maken 
we mogelijk. 

•	 De	Viersprong	moet	weer	 een	mooie	 recreatieplas	worden	waar	 families	
kunnen zwemmen en recreëren. Tevens dient de bodem gesaneerd te 
worden.

•	 De	herstructurering	van	de	Vogelbuurt	en	Dordt-West	verdient	meer	prioriteit	
dan de ontwikkeling van Stadswerven.

Ruimtelijke Ordening en stadsontwikkeling

“Minder overheid, minder markt, meer samenleving”
Sahin Seme

•	 Het	Wantijbad	als	buitenzwembad	en	de	Dubbel	houden	we	in	stand.

•	 De modernisering van sportparken wordt met kracht ter hand genomen. Sport- 
verenigingen hebben recht op goede accommodaties. Bewegwijzering, 
ontsluiting en verlichting worden verbeterd. 

•	 Sportverenigingen verdienen meer steun. Ze draaien op vrijwilligers, zorgen 
voor saamhorigheid en vriendschappen, houden jongeren van de straat en 
dragen bij aan een gezond Dordrecht. Mede omdat er minder sponsors zijn 
mag er niet bezuinigd worden op de jeugdsportsubsidie. 

•	 Sportverenigingen moeten niet in de weg worden gezeten met achterhaalde 
regels. Vergunningen waar zij last van hebben, zoals de reclamevergunning, 
schenktijden, terrasvergunning e.d. moeten kritisch tegen het licht worden 
gehouden	en	waar	mogelijk	worden	aangepast	of	afgeschaft.

Sport
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•	 Het aantal kunstgrasvelden dient verder te worden uitgebreid. Als een 
club	 flink	 heeft	 gespaard	 voor	 een	 (kunstgras)	 sportveld,	 dan	 moet	 het	
stadsbestuur werk maken van de realisatie van het veld.

•	 FC Dordrecht verdient steun van de gemeente. Indien de FC een nieuw 
stadion wil bouwen kan de gemeente meewerken met wijziging van 
bestemmingsplan en investeren in publieke voorzieningen.

•	 Ondanks	bezuinigingen	blijft	het	CDA	investeren	in	sport.	Wij	kiezen	voor	
doelmatige,	multifunctionele	accommodaties.

•	 Het beheer van sportaccommodaties en zalen door de gemeente kan beter 
worden	afgestemd	op	wensen	en	mogelijkheden	van	verenigingen.	

•	 Als	 verenigingen	meer	 zelf	 doen	aan	het	onderhoud	van	de	voorziening,	
moet dat resulteren in verlaging van de huur.

•	 (Inter)nationale sportevenementen zijn belangrijk voor de stad en inspirerend 
voor jonge sporters.
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•	 Het cultuuraanbod in Dordrecht moet passen bij het eigene van de stad en 
haar	 inwoners.	We	streven	naar	een	gevarieerd	aanbod	dat	bijzonder	en	
aantrekkelijk is voor zowel de bewoners van de stad, als dat het een grote 
aantrekkingskracht	heeft	op	de	regio	en	landelijke	bezoekers.	

•	 Het 400-jarig bestaan van de Dordtse Synode in 2018 moet groots worden 
gevierd. Daarmee zetten we Dordt op de kaart.

•	 Dordrecht mag trots zijn op zijn evenementen met landelijke uitstraling. In 
dat kader past The Passion bij Dordrecht.

Cultuur

•	 De openbare ruimte is van iedereen en moet daarom schoner! Bij hondenbeleid 
gaat het vooral om het gedrag van de baasjes. Zij dienen hondenpoep op te 
ruimen en hun hond weg te houden van kinderspeelplaatsen. Hondenbelasting 
moet ook gebruikt worden voor uitbreiding van hondenuitlaatplaatsen.

•	 Samen met maatschappelijke instellingen spant de gemeente zich in om 
(nieuwe) dak- en thuislozen te voorkomen.

•	 De veiligheidsrisico’s van water, rail, weg en chemie moeten sterk verminderd 
worden	 en	 burgers	 moeten	 geïnformeerd	 worden	 over	 hun	 specifieke	
veiligheidssituatie.

•	 Mensen	maken	hun	leefomgeving:	elke	Dordtenaar	is	medeverantwoordelijk	
voor	 een	 schone,	 leefbare	 straat	 en	 wijk,	 en	 mag	 daar	 ook	 op	 worden	
aangesproken.

•	 Geweld tegen publieke dienstverleners is onacceptabel. Daders moeten niet 
alleen	strafrechtelijk,	maar	ook	civielrechtelijk	worden	vervolgd.	Alle	kosten	
moeten	op	de	dader	of	de	ouders	worden	verhaald.

•	 Arbeiders uit bijvoorbeeld Oost-Europa die in de stad wonen veroorzaken 
soms overlast. De gemeente maakt hen duidelijk wat hun rechten, 
maar ook wat hun plichten zijn. De werkgevers en verhuurders worden 
medeverantwoordelijk gemaakt voor het gedrag van hun medewerkers en 
huurders.

Openbare Ruimte
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•	 Dordrecht	 heeft	 in	 vergelijking	met	 andere	 grote	 steden	een	 relatief	 lage	
belastingheffing.	Dit	moet	zo	blijven.

•	 Het	 CDA	 is	 geen	 voorstander	 van	 uitbreiding	 van	 het	 huidige	maximum	
aantal koopzondagen. 

•	 De gemeente laat via een prijsvraag een typisch Dordtse bloembak 
ontwerpen	die	burgers	voor	een	beperkt	bedrag	kunnen	aanschaffen.	

•	 Nieuwe inwoners van Dordrecht worden hartelijk welkom geheten: ze 
krijgen een tegoedbon voor het gerenoveerde Kunstmin, een toegangskaart 
voor FC Dordrecht, een rondleiding door de Grote Kerk en een kaartje 
voor	de	“Dordtevaer”.	Na	een	 jaar	hier	woonachtig	 te	zijn	worden	nieuwe	
Dordtenaren groepsgewijs uitgenodigd bij de burgemeester om het eerste 
jaar te evalueren. 

•	 De	commissie	 voor	beroep	en	bezwaar	blijft	 uitsluitend	samengesteld	uit	
onafhankelijke	leden	en	dus	geen	raadsleden.

•	 Het CDA wil een onderzoek naar de mogelijkheid van het inperken van 
betaald parkeren: van 22.00 naar 19.00 uur.

•	 Veel	 veroordeelden	 vallen	 na	 hun	 straf	 terug	 in	 de	 criminaliteit.	 Daarom	
moet reclassering en nazorg in orde zijn. Bijvoorbeeld door de realisatie 
van	een	Exodus-huis	in	de	Drechtsteden.	Dat	is	een	voorziening	waarin	ex-
gedetineerden begeleid terug kunnen keren in de maatschappij.

Divers

•	 Initiatieven	 op	 het	 terrein	 van	 toeristisch	 verblijf,	 zoals	 een	 stadshotel	 in	
school	Vest	en	het	starten	van	Bed-and-Breakfast	voorzieningen,	verdienen	
onze steun.

•	 Het	jaarlijkse	korenfestival	moet	gesteund	blijven.

•	 Nederlands en Europees kampioen Jubal verdient één plek op één locatie 
waar	het	–	ook	met	de	jeugd	-	altijd	kan	oefenen.	

•	 Het CDA wil een commerciële bioscoop in Dordrecht.



32



33

Voor Alle Drechtsteden
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Voor Alle Drechtsteden

Wij	staan	als	politieke	partij	voor	het	‘verbinden’	van	mensen.	Deze	
visie	is	geldend	voor	alle	thema’s	van	de	afzonderlijke	gemeentelijke	
verkiezingsprogramma’s, maar ook voor onderwerpen die qua impact de 
gemeentelijke grenzen overschrijden. 

Het	is	niet	reëel	om	te	denken	dat	elke	gemeente	zelfstandig	en	afzonderlijk	
alle taken, waarvoor zij verantwoordelijk is/wordt, kan blijven uitvoeren. 
Daarvoor	is	elk	afzonderlijk	ambtelijk	apparaat	te	kwetsbaar	en	daarbij	tevens	
te	inefficiënt.	Dit	nog	los	van	de	vereiste	deskundigheid.	
Dat vraagt om samenwerking en wel in die vorm dat deze aanwijsbare 
meerwaarde	oplevert	voor	elke	afzonderlijke	gemeente.	Dat	vraagt	om	een	
bereidheid om die ambtelijke uitvoering van beleidsterreinen over te dragen. 
Dat betekent het vormen en uitdragen van visie, gestoeld op een transparante 

politieke besluitvorming, controle op de uitvoering en een permanente 
terugkoppeling naar de plaatselijke gemeenteraden. 
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Concreet

•	 Inwoners	hebben	recht	op	een	deskundige	en	efficiënte	overheid.	Daarom	
geldt voor de Drechtsteden: samenwerken waar dat voordeel oplevert, 
maar	vooral	zelfstandig	doen	wat	zelfstandig	kan.	

•	 Het CDA is geen voorstander van een Drechtstad. 

•	 Het CDA vindt dat de burger een veel beter inzicht dient te krijgen in 
de ‘meerwaarde’ van de Drechtraad. De Drechtraad doet nuttig werk, 
bijvoorbeeld de regionale aanpak van jeugdzorg, maar is richting de 
mensen te onzichtbaar. 

•	 De	helft	van	de	inwoners	uit	de	Drechtsteden	woont	in	Dordrecht:	dat	
gewicht	moet	terug	te	vinden	zijn	in	de	portefeuilleverdeling	in	het	
Drechtstedenbestuur.

Bestuur

•	 Wij	willen	het	Hoger	Onderwijs	binnen	de	Drechtsteden	versterken	door	
een University College en nog meer HBO opleidingen naar Dordrecht te 
halen.

•	 Het	CDA	werkt	aan	een	betere	afstemming	tussen	opleidingen	en	
bedrijven. Dat mes snijdt aan twee kanten. Jongeren krijgen sneller een 
baan, bedrijven hoeven minder aandacht te besteden aan bijscholing.

•	 Wij	steunen	initiatieven	om	regionale	bedrijven	te	doen	participeren	in	de	
Duurzaamheidsfabriek,	en	wil	daarbij	voldoende	aanbod	van	technische	
beroepsopleidingen.

•	 Het CDA bevordert de samenwerking tussen de Drechtstedengemeenten 
en het onderwijs, gelet op de komende transities ‘zorg voor jeugd’ en de 
invoering van het passend onderwijs. 

Jeugd en Onderwijs

“Samen behouden we de wijkvoorzieningen”
Theo Oostenrijk 
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•	 Als centrale stad van de Drechtsteden moet Dordrecht goed bereikbaar 
blijven.	Dit	betreft	de	weg	(N3/A16),	het	water	(de	waterbus)	en	het	spoor.

•	 Dordrecht moet een volwaardig intercitystation blijven. 

•	 Het	vervoer	van	gevaarlijke	stoffen	over	het	spoor,	de	weg	en	het	water	moet	
veel veiliger. De regio moet blijven lobbyen om minder gevaarlijke treinen 
door Dordrecht en Zwijndrecht te krijgen.

•	 De knooppunten N3 met A15 en A16 moeten in deze raadsperiode zijn 
aangepast. Dat bevordert de regionale economie.

•	 Regionale	openbaar	voorzieningen	zoals	de	Waterbus,	MerwedeLinge-lijn,	
lijnbussen	en	NS-spoor	dienen	beter	op	elkaar	te	worden	afgestemd.	

•	 Overstapmogelijkheden	voor	automobilisten	 (P&R)	en	fietsers	 (stallingen)	
moeten verbeterd.

•	 Het	gebruik	van	de	fiets	als	vervoersmiddel	dient	te	worden	gestimuleerd,	
niet alleen voor het woon-werk verkeer, maar ook voor een dagje uit. Daarom 
willen	wij	investeren	in	regionale	fietspaden.

Mobiliteit en Veiligheid

•	 Wij	steunen	initiatieven,	gericht	op	het	terugdringen	van	het	energieverbruik	
door zowel bedrijven als burgers. Groene energieopwekking verdient alle 
steun.

•	 Regionale initiatieven voor het gebruik van elektrische voertuigen verdienen 
steun, o.a. voor het plaatsen van oplaadpalen.

•	 Het CDA vindt dat de Drechtsteden een stedelijk gebied vormt waar 
bijvoorbeeld langs de Dordtse Kil plek is voor het plaatsen van windturbines.

Duurzame Ontwikkeling
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In	uw	handen	heeft	u	het	verkiezingsprogramma	2014-2018	van	het	CDA	
Dordrecht.	Als	u	er	al	even	doorheen	heeft	gebladerd	ziet	u	dat	het	anders	
is dan andere programma’s. Geen lijsten met grote dossiers, maar een 
programma geschreven met en door gewone mensen. Niet gericht op de 
overheid, maar op de samenleving. Op de wijken. Op de punten die komen uit 
de praktijk.

Wij	als	lijsttrekkers	van	het	CDA	passen	bij	dit	praktijkprogramma.	Wij	
kennen de werkvloer van het onderwijs, de zorg, de sport, de huisvesting, de 
armoedebestrijding en het vrijwilligerswerk. Maar belangrijker nog: wij kennen 
de	mensen	op	de	werkvloer.	Wij	willen	lijsttrekkers	zijn	die	aanspreekbaar	zijn,	
waar de deur altijd open staat, behulpzaam voor mensen die er even niet meer 
uitkomen. Dat is de houding waar ons CDA voor staat.

Met dit praktijkprogramma presenteert het CDA wat er gezamenlijk met u, 
uw	buren	of	buurtgenoten	is	bedacht	als	nodig	voor	uw	wijk.	Door	samen	te	
werken kunnen we meer voor elkaar betekenen. In de buurt, in de wijk en in de 
gemeenteraad.	Geef	daarom	ook	uw	straat	een	stem:	stem	CDA.

Bert van de Burgt,       Peter Heijkoop

Nawoord van de lijsttrekkers



Wilt	u	meer	informatie	over	het	CDA	Dordrecht?	Kijk	dan	ook	eens	hier:

www.cdadordrecht.nl
www.twitter.com/cda_dordrecht

www.facebook.com/CdaDordrecht

“Het CDA is er voor gewone mensen, voor families en 
gezinnen; traditioneel in hun waarden, begaan met hun 
omgeving. Voor mensen die zich verantwoordeiljk voelen 

voor de samenleving en de toekomst van hun kinderen.”


