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Beste lezer, 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een 
programma van én voor Dordtenaren. Veel inwoners, vrijwilligers, ondernemers, jong en oud hebben mee-
geschreven aan het programma en ik ben trots op het resultaat. 
 
De afgelopen jaren heeft het CDA bijgedragen aan het bestuur van onze mooie stad. Vanuit de gemeenteraad 
hebben raadsleden op een betrouwbare en solide wijze bijgedragen aan de besluitvorming over tal van zaken 
op het gebied van o.m. werk, wonen, zorg, veiligheid, verkeer en leefbaarheid. En in het College van B&W 
leverde het CDA de afgelopen jaren de wethouder voor o.m. onderwijs en werk.  
Ook de voor de periode 2018 - 2022 wil het CDA weer met een sterke fractie in de gemeenteraad op een be-
trokken en betrouwbare wijze bijdragen aan het stadsbestuur.  
 
Voor een stad die we door willen geven, voor een toekomst van onze kinderen. 
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop van harte op uw stem op 21 maart! 
 
Hartelijke groet, 
 
Peter Heijkoop 
Lijsttrekker en wethouder CDA Dordrecht

Voorwoord



De zekerheid van zorg
Krijg ik later nog de zorg die ik nodig heb? En zo ja, is het dan nog wel 
betaalbaar? Veel mensen maken zich zorgen over het antwoord op deze 
vragen. Een deel van de zorg wordt geregeld vanuit Den Haag, zoals 
het geld voor de verpleeghuizen. Maar een ander groot deel ligt nu bij de 
gemeente. Bijvoorbeeld de jeugd- en thuiszorg. Als familiepartij staat het 
CDA voor de zekerheid van zorg: betaalbaar en dichtbij. Klaar staan voor 
elkaar en omzien naar de ander, dat is de basis van onze samenleving.
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• Voorkomen is beter dan genezen. Om kinderen in beweging te houden zetten we in 
op goede speelplaatsen en op een goede ondersteuning van speeltuinverenigingen.

• Schoolzwemmen moet blijven en sportmogelijkheden moeten worden uitgebreid door 
meer ondersteuning van clubs/verenigingen. Kinderen moeten vrij kunnen spelen; 
geen regels rondom boomhutten en speelbossen.

• De inzet van sportconsulenten, schoolsporten en het SMS Kinderfonds voor onder 
meer zwemmen en sporten moet behouden blijven.

• Kinderen en jongeren op gezond gewicht (JOGG) is een programma dat in heel 
Dordrecht moet worden ingezet. Daarbij mogen we trots zijn op de behaalde 
resultaten en daarom willen we ermee doorgaan.

• De zorg die onze kinderen en jongeren nodig hebben, moet geleverd worden. 
Landelijk is er teveel bezuinigd op de (jeugd)zorg. Ook is de zorg te snel naar de 
gemeenten doorgeschoven. De Jeugdzorg moest worden veranderd van dure naar 
goedkopere zorg. Dat gaat in Dordrecht en de regio moeizaam en hier moet hard aan 
worden gewerkt. De financiële tekorten moeten door die andere werkwijze én door 
meer geld van het Rijk worden opgelost.

• Er dient blijvend scherp gestuurd te worden op overhead van zorgorganisaties 
en salarissen van de bestuurders, zodat er meer geld is voor de zorgverlening. 
Zorgorganisaties die het geld niet uitgeven aan personeel, maar aan hoge 
bestuurderssalarissen, zijn wat ons betreft niet welkom.

Zorg voor kinderen
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• Wij geloven in inclusief, passend onderwijs voor onze kinderen. Een kind hoort vlakbij 
huis naar school te kunnnen gaan. Het is daarom belangrijk dat jeugdzorg en de 
scholen goed samenwerken om per kind te bepalen wat de beste oplossing is om 
onderwijs te volgen.

• Het Babyhuis aan de Brouwersdijk redt levens en heeft onze blijvende steun.
• Vechtscheidingen zijn verschrikkelijk voor kinderen. Het kan verstrekkende 

gevolgen hebben voor kinderen. Daarom pleiten wij voor vroegtijdige begeleiding bij 
scheidingen.

• We versterken de samenwerking van het vangnet (familie/politie/gemeente/
zorgaanbieder) voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

Zorg voor kinderen
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Zorg voor je familie

• Om kinderleed te voorkomen, is het CDA een voorstander van het bevorderen 
van vrijwillige anticonceptie bij hen die niet in staat zijn hun kinderen een veilige 
omgeving te bieden.

• Dordrecht heeft al meerdere ‘buurtcirkels’ opgezet. Buurtbewoners steunen elkaar, 
zodat niemand tussen wal en schip komt. Het CDA wil meer van deze buurtcirkels.

• De collectieve zorgverzekering via de gemeente dient tot tenminste 30% boven het 
bijstandsinkomen beschikbaar te blijven.

• Om zorg op maat te kunnen leveren, zullen we een einde moeten maken aan 
het oerwoud van regels voor budgetten voor jeugd, WMO, WLZ, participatie en 
forensische zorg, waarbij experimenten niet worden geschuwd. Alleen dan kunnen 
we betere zorg leveren met meer bevoegdheden op de werkvloer. Het CDA zet in 
op één programma, één budget en één organisatie als een persoon of een gezin te 
maken heeft met Jeugdzorg, WMO en Participatiewet.

• Het zorgprincipe is daarmee één gezin, één plan, één begeleider. Dat betekent een 
andere manier van werken.

• Op diverse plekken in Nederland ontstaat een tekort aan huisartsen. Het CDA wil dit 
voor zijn en pleit voor stadsmarketing bij huisartsopleidingen zodat huisartsen voor 
onze stad kiezen.
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• Eenzaamheid is een schrijnend probleem en wij willen dat de eenzaamheid onder 
Dordtenaren afneemt. Het CDA kiest niet voor ‘convenanten’ en ‘bestuurlijke 
actieplannen’, maar voor eenvoudige oplossingen waar Dordtse ouderen wat aan 
hebben en waardoor de kracht vanuit de Dordtse samenleving tot haar recht komt.

• Veel verenigingen, kerken en wijkgroepen doen nuttig werk. Eén contactambtenaar 
binnen de gemeente zorgt voor verbindingen tussen initiatieven en organisaties. Een 
goed voorbeeld is Resto van Harte. Zij zorgen nu ook voor eten en gezelligheid in 
ouderenflats.

• Veel mensen houden van knuffelen met dieren. Het CDA wil meer inzet van de 
rondreizende kinderboerderij. Een leuke activiteit voor mensen met dementie en 
eventueel hun (klein)kinderen.

• Meer betrokkenheid in de wijk door inzet van het wijkteam. Wij vinden het belangrijk 
dat er meer huisbezoeken worden gebracht aan ouderen, zodat eenzaamheid 
vermindert.

• Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende (nacht)zorgmedewerkers zijn 
voor ouderen in de tehuizen, zodat ouderen zich veilig voelen en met een gerust 
hart kunnen gaan slapen. De gemeente voert het gesprek hierover met de 
zorginstellingen.

• Iedere oudere moet de mogelijkheid hebben om op pad te gaan. Gratis OV voor 65+ 
is in veilige handen bij het CDA.

Zorg voor ouderen
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• De huisarts is een vertrouwd gezicht. Vaak blijven we bij dezelfde arts, ook al 
verhuizen we naar elders in de stad. Maar wanneer iemand slecht ter been is of met 
een zwakkere gezondheid te maken krijgt, kan die afstand een probleem worden. 
Als mensen om die reden zouden willen overstappen naar een huisarts in de buurt 
zou dat mogelijk moeten zijn, ook als huisartsenpraktijken geen ruimte voor nieuwe 
patiënten hebben. Voor deze schrijnende gevallen zou een uitzondering gemaakt 
moeten worden.

Zorg voor ouderen
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• Hulde aan alle mensen die zich dag in, dag uit inzetten voor hun medemens en 
omzien naar hun naasten.

• Zorgen voor elkaar is de basis van ons gezin, onze familie en de samenleving. Het 
CDA ziet en waardeert de inzet van mantelzorgers. Zij moeten zo goed mogelijk 
ondersteund worden, om overbelasting te voorkomen. Ook hier geldt: wij willen geen 
nieuwe dure ambtelijke inzet, convenanten, procesafspraken, interregionale platforms 
en een ideale papieren wereld. Wij zetten in op dat waar mantelzorgers concreet 
zelf om vragen: een pauze om tot rust te komen en weer op te laden. Daarom wil 
het CDA dat de gemeente enkele vakantiewoningen in haar ondersteuningsaanbod 
opneemt waar de mantelzorger kan uitblazen. Dit dient dan hand in hand te gaan 
met een goede respijtvoorziening, waar de zorgvrager op dat moment tijdelijk kan 
verblijven.

• Het moet makkelijker worden om woningen aan te passen of extra bebouwing 
toe te staan ten behoeve van huisvesting van families van meerdere generaties 
(kangoeroewoningen). De plaatselijke regelgeving moet zo nodig hiervoor worden 
aangepast. Zo kunnen kinderen de zorg voor hun ouders invullen zoals zij zelf willen.

• Ook moet meer gebruik worden gemaakt van het huisvesten van bijvoorbeeld 
studenten die, in ruil voor een lagere huur, sociale activiteiten voor (oudere) 
buurtbewoners organiseren.

Zorg voor mantelzorgers
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Veilig in Dordrecht
Iedereen moet veilig kunnen wonen, veilig over straat kunnen en zich veilig voelen 
in onze stad. Dat is bij uitstek een kernverantwoordelijkheid van de gemeente. 
Publieke gerechtigheid begint bij een consequent zero tolerance beleid ten aanzien 
van criminaliteit in de breedste zin. In Dordrecht werk je voor je brood, houd je je 
fatsoen en zorg je voor de mensen in je omgeving. Wie asociaal gedrag vertoont, 
wordt aangepakt. Het asociale gedraag kan klein zijn, zoals het laten verloederen van 
een pand of voortuin. Of groter, zoals georganiseerde (drugs)misdaad. Ook iets als 
uitkeringsfraude ondermijnt de rechtvaardigheid. Het CDA staat voor een samenleving 
waarin mensen die gewoon (willen) werken respect en waardering krijgen en asociaal, 
crimineel gedrag wordt aangepakt.
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• Malafide commerciële verkoop aan de deur moet worden verboden en de politie 
moet meer prioriteit geven aan het groeiende probleem van babbeltrucs.

• Rookmelders redden levens. Wij maken afspraken met de corporaties dat woningen 
worden uitgerust met een brandmelder en een CO2-melder. Verder dient de 
brandweer meer voorlichting te geven over de gevaren van brand; met name binnen 
ouderencomplexen.

• Aangifte van (poging tot) inbraak moet altijd worden opgenomen door de politie.

Een veilig thuis 
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• Wijkagenten zijn van enorm belang voor de dagelijkse veiligheid. Wij willen daarom 
meer wijkagenten. De wijkagent moet voor 100% voor de wijk aan het werk zijn. De 
wijkagent mag niet opgeroepen worden voor bijzaken elders.

• Daar waar nodig zetten we per direct cameratoezicht in, zoals eerder op de Lijnbaan, 
het Vogelplein en de Cornelis de Wittstraat. We monitoren daarbij nauwkeurig of de 
criminaliteit zich niet verplaatst naar naastgelegen straten.

• Als het gaat om wietkwekerijen zetten we ons in voor een zero-tolerance beleid. Vaak 
gaat het hier om extreem brandgevaarlijke activiteiten. Onteigenen van het huis is 
wat ons betreft dan een mogelijke oplossing.

• De concentratie aan (zware) zorginstellingen in het centrum, blijft een negatieve 
invloed hebben op het Vrieseplein en omgeving. Het CDA wil dat er nu echt iets aan 
gaat gebeuren! Al jaren vraagt de gemeente aan zorginstellingen om cliënten elders 
onder te brengen. Als er op korte termijn geen actie plaats vindt, moet de gemeente 
waar mogelijk andere zorgorganisaties gaan contracteren die cliënten wél gespreid 
kunnen en willen huisvesten.

• Om het aantal dak– en thuislozen te verminderen wordt housing first voortgezet en 
komen spoedig de eerste Skaeve Huse naar onze stad.

• Helaas kunnen sommige mensen niet goed omgaan met hun hond. Dit komt met 
name voor bij rassen met een van nature agressief karakter. Voor de veiligheid van 
kinderen voeren we voor deze rassen een muilkorfplicht in.

• Delen van Stadspolders en Sterrenburg dreigen achteruit te gaan. Wij moeten dit nu 
al aanpakken in samenwerking met de politie en woningcorporaties en niet wachten 
tot het te laat is.

• We promoten de buurt-whatsappgroepen.

Een veilige straat 
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• Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. Verkeersknelpunten, zoals 
onveilige situaties bij de Eulerlaan en Groene Zoom moeten worden aangepakt.

• We voeren een zero tolerance beleid tegen uitkeringsfraude. We verscherpen de 
controles en investeren in extra (politie)mankracht om misstanden aan te pakken.

• Het CDA wil geen coffeeshops in de buurt van scholen en/of woonwijken.
• Motorbendes zijn hier niet welkom. De gemeente moet blijven voorkomen dat dit 

soort criminele clubs panden in bezit krijgen of gebruiken, bijvoorbeeld met de wet 
Bibob.

• Witwassen van crimineel geld is niet oké. We willen meer controles van louche 
ondernemingen om dit tegen te gaan. Het instellen van een anoniem meldpunt wordt 
hierbij overwogen.

• De aanpak van verwarde personen moet goed worden geregeld met politie, 
zorginstellingen en gemeente. Voor de veiligheid van de samenleving, maar ook voor 
het welzijn van de verwarde persoon.

• We eisen meer veiligheid op en rond het spoor. Daarom blijven we lobbyen voor 
minder gevaarlijke stoffentransport door Dordrecht.

• Daders van ernstige delicten mogen niet in de buurt wonen van slachtoffers en 
nabestaanden. De spanning die dit oproept willen we niet in onze buurten en 
slachtoffers en nabestaanden moeten ‘beschermd’ worden.

Een veilige stad



Vrijwilligers en verenigingen in Dordrecht
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• We willen flink investeren in onze sportverenigingen en in onze stad. We staan voor 
goede, duurzame accommodaties die goed bereikbaar zijn. De accommodaties en/
of bereikbaarheid van o.a. VV Dubbeldam, DVO en Oranje-Wit moeten beter. Daar 
maken we ook financiële middelen voor vrij.

• Dordrecht kan voor nog meer sporten een centrale positie innemen. Turnen 
bijvoorbeeld, verdient een regionaal topsportcentrum. Het Wantijbad en De Dubbel 
moeten behouden blijven.

• Gelukkig hebben we veel vrijwilligers in Dordrecht. Mensen die zich belangeloos 
inzetten om het anderen naar de zin te maken. Zoals bijvoorbeeld bij onze 
speeltuinverenigingen: Stadspolders, Oosterkwartier, Zeehavenkwartier, Wielwijk en 
Victorie of bij de scouting. Zij hebben moeite met het vinden van nieuwe vrijwilligers, 
terwijl de kinderen in de buurt er enorm veel plezier beleven. Het CDA wil er 
desnoods met inzet van medewerkers van Drechtwerk of bijstandsgerechtigden 
vanuit de Sociale Dienst voor zorgen dat de speeltuinverenigingen een toekomst 
hebben.

• Dierenasiel Louterbloemen, haar vrijwilligers en de dieren in de stad verdienen 
nieuwe huisvesting. Het is een belangrijke voorziening; niet alleen voor de stad, maar 
ook voor de regio.

• Gesubsidieerde organisaties moeten niet concurreren met verenigingsinitiatieven. 
Stichting Cultuureducatie ZHZ (Voormalig ToBe) dient zich primair te richten op het 
aanbieden van activiteiten die niet door andere worden aangeboden.

Vrijwilligers en Verenigingen
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• Er zijn tal van vrijwilligers die zich inzetten voor één van de mooie evenementen in 
onze stad. Denk bijvoorbeeld aan Dordt in Stoom of Rommeldam. Deze mensen 
moeten niet gehinderd worden door een oerwoud aan regels.

• Evenementen zorgen voor verbinding tussen mensen. Of dat nu onze inwoners of 
bezoekers van onze stad zijn. Veiligheid bij evenementen is van groot belang, maar 
de gemeente blijft verantwoordelijk voor de openbare orde. Daar belasten we geen 
vrijwilligers mee. De gemeente ontzorgt evenementen organisatoren verregaand 
waar het gaat om de veiligheid van hun evenementen. Zo kunnen de vrijwilligers zich 
weer bezighouden met het delen van hun passie én blijven onze evenementen veilig.

• We willen meer (culinaire en water-) evenementen, want we zijn trots op onze stad!
• Veel maatschappelijke initiatieven zijn ontzettend waardevol voor de inwoners van 

onze stad en dragen daarmee ook bij aan de realisatie van beleidsdoelstellingen 
van de gemeente (bijvoorbeeld armoede terugbrengen, geletterdheid bevorderen). 
Wij willen deze organisaties daarom ondersteunen met subsidies of huisvesting. 
Wij scharen onder meer Stichting Present, de Voedselbank en de Voorleesexpres 
nadrukkelijk in dat rijtje.

Vrijwilligers en verenigingen
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• Prettig samenleven betekent elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Kerken, 
moskeeën en andere plaatsen waar mensen bijeenkomen zijn er om elkaar te 
ontmoeten. Wij steunen deze verbindende en positieve initiatieven. Wij erkennen 
en steunen de diverse samenleving in Dordrecht en wij vinden het belangrijk dat 
iedereen die op een positieve manier zijn steentje wil bijdragen zich thuis voelt in 
onze stad.

• We realiseren een DordtPas. Deze pas kan door elke Dordtenaar worden 
aangeschaft. Voor minima geldt een zeer bescheiden tarief (bijv. 5 euro). Met de pas 
kun je gratis naar de Dordtse musea en krijg je bij tal van voorzieningen, bijvoorbeeld 
Kunstmin, de bioscoop en het Energiehuis, korting.

Vrijwilligers en verenigingen



Leren en werken in Dordrecht
Te veel jongeren vertrekken uit Dordrecht om elders te gaan studeren of werken. Wij zouden 
graag zien dat jongeren niet alleen in Dordrecht opgroeien, maar hier ook kunnen studeren 
en een baan kunnen vinden. We geloven dat de juiste opleidingen daaraan kunnen bijdragen. 
Zowel voor studenten als voor Dordtenaren op oudere leeftijd onder het motto ‘leven lang 
leren’. De gemeente moet hierin haar rol pakken als samenwerkingspartner van bedrijven 
en onderwijsinstellingen. Het kan niet zo zijn dat bedrijven in onze regio werknemers uit het 
buitenland halen terwijl we in Dordrecht nog veel mensen op de bank hebben zitten.
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• Zowel in de maritieme als technische sector moeten gespecialiseerde opleidingen 
gerealiseerd worden. Dit kan met HBO Drechtsteden of met een buiten Dordrecht 
gelegen onderwijsinstelling. Dit type opleidingen passen goed op het Leerpark. Dit 
in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven voor leer- en werkplekken, 
stages en banen. Meer onderwijsmogelijkheden in Dordrecht verbetert de 
leefbaarheid van Dordrecht en haar omgeving.

• We ondersteunen de plannen om te komen tot een campusontwikkeling. Het 
aantrekken van meer hoger onderwijs blijft dan ook een speerpunt voor het CDA. Dat 
kan door het huidige hogere onderwijs uit te bouwen of door nieuw hoger onderwijs 
aan te trekken. Zo komen er meer jonge mensen in onze stad wonen, vestigen zich 
meer winkels en horeca en komen er meer culturele activiteiten. Er moet daarom 
meer studentenhuisvesting komen én een verbetering van het openbaar vervoer per 
spoor en op termijn via lightrail.

• Ook moet het, tijdens en na het afronden van een studie aantrekkelijk zijn om in 
Dordrecht te wonen. Daarom willen we onderzoeken of we de Dordt-beurs in kunnen 
voeren om Dordtse jongeren tegemoet te komen in de kosten.

Leren en werken in Dordrecht
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• Veel bedrijven in onze stad zijn sociale (leerwerk)bedrijven die ook plaats bieden aan 
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat dit door de gemeente 
meer op waarde moet worden geschat bij opdrachtverstrekkingen. Bijvoorbeeld het 
onderhoud aan gemeentelijke gebouwen of het drukwerk van folders en flyers zien 
wij bij voorkeur uitgevoerd door een betrokken, lokale ondernemer met een sociaal 
gezicht. Dit vragen wij ook van partijen die wij volledig subsidiëren, zoals bijvoorbeeld 
Dordt Marketing. Bovendien moeten gemeentelijke aanbestedingen zo worden 
vormgegeven dat lokale ondernemers meer kans maken; bijvoorbeeld door het werk 
op te delen in kleinere opdrachten.

Leren en werken in Dordrecht
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• We zetten ons volop in om armoede, met name onder kinderen, te bestrijden. Meer 
dan 10% van de kinderen leeft in armoede. Onaanvaardbaar wat ons betreft, omdat 
opgroeien in armoede vaak verstrekkende gevolgen heeft voor het leefplezier en 
de ontwikkeling van een kind. Het is belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. 
Sociale uitsluiting heeft schrijnende gevolgen voor het welbevinden van het kind, 
ook op oudere leeftijd. We moeten zorgen dat het dagelijks leven van kinderen in 
armoede beter en minder stressvol wordt. Dat vraagt om ondersteuning via mens- en 
kindgericht armoedebeleid.

• Met het SMS- Kinderfonds zorgen wij ervoor dat kinderen kunnen sporten, muziek 
kunnen maken en mee kunnen op schoolreisje. We zijn blij dat het fonds per 1 
januari 2018 door de Drechtsteden is verruimd. Wij zetten in op verdere verruiming, 
zodat ook kinderen van werkende armen hiervan gebruik kunnen maken. Armoede 
onder kinderen komt namelijk niet alleen voor bij ouders zonder baan.

• Het is van belang dat kinderen gelijke kansen krijgen en daarom blijven wij inzetten 
op goed onderwijsachterstandenbeleid, te beginnen bij de allerkleinsten. Wij zorgen 
voor extra, laagdrempelig peuteronderwijs voor de kinderen die dat nodig hebben.

Hard voor wie niet wil, met een hart voor wie niet kan
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• Schulden werken ontwrichtend op de levens van veel Dordtenaren. Het leidt tot 
stress, armoede en vaak het maken van verkeerde keuzes. Schulden leiden tot 
hoge maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door huisuitzettingen en aanvullende 
hulpverlening. Vaak worden hiervan kinderen de dupe. Inwoners met schulden 
moeten veel meer bereikt worden. Daarbij spelen maatschappelijke organisaties 
zoals Stichting Present, Stichting HIP, Stichting Anders, SUN, Homestart, 
Kledingbank, Voedselbank, Huisraadbank, maar ook de kerken en maatschappelijke 
platforms een belangrijke rol.

• De sociale wijkteams zijn de ogen en oren in de wijk, laagdrempelige hulpverleners. 
De genoemde maatschappelijke organisaties gaan werken met één inkomenstoets, 
geldend voor alle voorzieningen van die organisaties. Dat scheelt een hoop 
bureaucratie en papierwerk. En het is belangrijk dat alle beschikbare hulp en 
ondersteuning overzichtelijk wordt weergegeven op een voor iedereen bekende 
(digitale) plek.

• Het CDA zet zich in voor proactieve schuldhulpverlening en budgetbeheer bij de 
Sociale Dienst zodat mensen structureel uit de schulden kunnen komen. Het beste 
is om samen met de mensen zelf en maatschappelijke organisaties schulden en 
armoede te voorkomen. We zetten daarbij in op hulpverlening dichtbij huis, zodat de 
drempel om hulp te vragen zo laag mogelijk is.

Hard voor wie niet wil, met een hart voor wie niet kan
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• Migranten die in onze stad komen wonen dienen snel werk te maken van het 
beheersen van de taal. Het CDA wil dat de gemeente weer volledig verantwoordelijk 
wordt voor de inburgering zodat wij een streng en stevig inburgeringsprogramma 
kunnen opstellen dat in het teken staat van de taalbeheersing. Op die manier kunnen 
nieuwe Nederlanders snel meedoen; via een opleiding of door werk. Dat is goed voor 
hen en voor de Dordtse samenleving.

• Voor wie wel wil werken, maar dat niet kan, is er een uitkering. Iedereen met een 
uitkering wordt wel gevraagd om een vorm van tegenprestatie. ‘Voor wat, hoort wat’. 
Hetzij als mantelzorger, hetzij als vrijwilliger, want wij streven naar een inclusieve 
samenleving waarin iedereen meedoet. Wij willen dat een wijze wordt onderzocht die 
niet gepaard gaat met enorme uitvoerings- en controlekosten.

• Bij inkopen van de gemeente moet een percentage aan uitkeringsgerechtigden aan 
het werk worden geholpen. Bijzondere bijstand wordt in natura verstrekt, bijvoorbeeld 
door het betalen van de huur.

• De economie trekt aan en dat zien we ook aan de stijgende werkgelegenheid. 
Echter, twee groepen profiteren onvoldoende van de toenemende werkgelegenheid: 
laagopgeleiden zonder startkwalificatie en 50+’ers. Deze groepen verdienen speciale 
aandacht binnen het arbeidsmarktbeleid. Wij steunen initiatieven die zich voor deze 
groepen inzetten.

• Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan de sollicitatieplicht 
anders worden ingevuld, bijvoorbeeld door vrijstelling als men vrijwilligerswerk 
verricht. Het CDA wil dat mensen zoveel mogelijk tot hun recht komen en steunt 
daarom initiatieven om bijvoorbeeld laaggeletterdheid aan te pakken.

Hard voor wie niet wil, met een hart voor wie niet kan
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• Werken naar vermogen is het uitgangspunt van het CDA Dordrecht. Iedereen hoort 
erbij en moet echt mee kunnen doen. Dordtenaren die niet zelfstandig aan het werk 
kunnen, doen dat door dagbesteding. Bijvoorbeeld bij de sociale werkvoorziening 
(Drechtwerk), bij sociale ondernemingen of bij commerciële ondernemingen met 
loonkostensubsidie. Wij streven er daarom naar dat in 2030 niemand meer een 
bijstandsuitkering ontvangt zonder perspectief. Van alle banen die erbij komen, moet 
een groot deel beschikbaar komen voor mensen met een beperking (inclusieve 
samenleving). Te denken valt aan banen in het groen, bij de horeca of in de facilitaire 
dienstverlening.

• De sociale werkvoorziening Drechtwerk blijft een voorziening voor de meest 
kwetsbaren. Waar mogelijk worden arbeidsgehandicapten aan het werk geholpen bij 
reguliere organisaties en bedrijven in de eigen gemeente. Wij vinden het belangrijk 
dat gewerkt wordt aan het vergroten van de potentie van mensen bij Drechtwerk. Dat 
is goed voor hun eigenwaarde en dan kunnen zij een grotere bijdrage leveren aan de 
samenleving.

• Wie een uitkering ontvangt, maar niet wil werken terwijl dit wel kan, krijgt te maken 
met streng handhavingsbeleid. De bijstand is bedoeld als vangnet. Het is belangrijk 
dat iedereen die daartoe in staat is naar vermogen meedoet in onze samenleving.

Hard voor wie niet wil, met een hart voor wie niet kan
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Wonen in Dordrecht



Verkiezingsprogramma CDA Dordrecht 2018 - 2022

30

• We wonen in een prachtige stad met van oorsprong een maritiem karakter. Dit mag 
nog veel meer tot uiting komen voor alle Dordtenaren. Zo kan de toegang tot het 
water worden verbeterd. De Spuihaven moet bevaarbaar worden mits de veiligheid 
gewaarborgd kan worden en er moeten voldoende aanlegsteigers komen zodat je 
naast de stadsbus ook kunt kiezen voor een watertaxi. Wij willen dat een levendige 
vaarroute (‘Dordtse Grachten’) ontstaat tussen de Riedijkshaven en de Kalkhaven. 
De stad moet van de ene naar de andere kant worden ontsloten via het water. Dat 
past ook goed bij de plannen om de Spuiboulevard op te knappen. We creëren 
meer ligplaatsen bij aantrekkelijke plaatsen waar toeristen en dagjesmensen graag 
vertoeven. Ook willen we meer ligplaatsen voor de binnenvaart realiseren.

• We willen meer passantenplaatsen en het water in de binnenstad moet makkelijker 
bevaarbaar blijven. Mooi en schoon water is leuker om op uit te kijken én makkelijker 
om (recreatief) gebruik van te maken. Het aantrekken van meer waterevenementen 
past bij onze stad.

Wonen in Dordrecht
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• Het CDA wil dat ieder gezin, ongeacht hoe oud of jong, klein of groot dit is, een 
woning in onze stad kan krijgen. Daarom bouwen we meer huurwoningen vanaf €700 
en meer koopwoningen en – appartementen vanaf €225.000. Ook voor studenten en 
het duurdere segment (+€500.000) dienen we bij te bouwen om ook (toekomstige) 
hogere inkomens aan onze stad te binden en daarmee onze voorzieningen op peil te 
houden. Zo kunnen we aan ieders woonwensen voldoen. Het Dordtse woningaanbod 
is aan verversing toe. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, hoger opgeleiden 
trekken weg omdat er geen duurdere koopwoningen beschikbaar zijn en onze 
studenten verhuizen naar Rotterdam, Breda of Tilburg om daar op kamers te gaan.

• De spoorzone biedt volop ruimte om leuke woningen te bouwen. Daarmee neemt 
de verloedering op veel plekken af en knapt de stad op, zodat er meer terrasjes en 
eettentjes bij komen. Daarvoor is het wel randvoorwaardelijk dat de giftreinen van 
het spoor afgaan. Dit moet onverminderd de inzet blijven bij het ministerie en de 
spoorvervoerders.

• Ook op de plek van het oude Refaja-ziekenhuis in de nieuwe woonwijk Amstelwijck 
kunnen woningen worden gerealiseerd en we vinden dat de Staart ook een flinke 
kwaliteitsinjectie verdient. Het eerste wat we nu zien als we via de Staart de stad 
binnenkomen, is de gevangenis en de McDonald’s. Dit moet anders. De Staart moet 
grondig gerenoveerd worden. We gaan in overleg met een aantal bedrijven om 
deze te verplaatsen naar Dordtse Kil. In plaats daarvan bouwen we middenklasse-
woningen.

Wonen in Dordrecht
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• Veilig en prettig wonen is belangrijk. We pleiten voor het aanpassen van de 30km-
zones waardoor het niet langer mogelijk is om daar harder te rijden dan toegestaan. 
Waar nodig willen we 30km-zones in woonwijken uitbreiden. Er wordt opgetreden 
tegen hardrijders en veroorzakers van geluidsoverlast. Het CDA wil een verbod 
op quads, luidruchtige brommers en scooters binnen de bebouwde kom. Ze 
veroorzaken overlast, stank en lawaai en bovendien is de fiets in de meeste gevallen 
een beter en gezonder alternatief.

Wonen in Dordrecht
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• Het CDA wil leegstand aanpakken, van winkelpanden tot woningen. Meer leuke 
winkeltjes en goede wijkvoorzieningen. We maken bestemmingsplannen flexibel, 
waardoor er een combinatie ontstaat van wonen en werken. Per winkelzone moet in 
overleg met de winkeliers, bewoners en andere belanghebbenden een plan worden 
gemaakt. Het is belangrijk dat de winkelpleinen in de wijken behouden blijven en 
voorzieningen bieden die voor die omgeving nodig zijn. We accepteren het niet als 
pandeigenaren hun panden laten verloederen. We pakken hen hard aan en starten 
gelijk (gerechtelijke) procedures als pandeigenaren zich niet bereid tonen om verval 
tegen te gaan.

Leegstand
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• Parkeren voor inwoners van onze stad wordt steeds lastiger. Zeker nu Dordrecht 
steeds aantrekkelijker wordt voor toeristen. Er moet een visie komen over parkeren 
in de binnenstad, waarin een balans gevonden wordt tussen parkeren op straat en 
in parkeergarages. Waar dit helpt om het parkeerprobleem te verminderen, wil het 
CDA het betaald parkeren na 20 uur afschaffen, zodat onze stad meer uitnodigt om 
gezellig een hapje te eten, elkaar te ontmoeten of naar een voorstelling te gaan.

• In delen van met name Stadspolders en Sterrenburg is er sprake van te hoge 
parkeerdruk. Daardoor kunnen veel Dordtenaren na hun werk de auto niet kwijt 
vlakbij hun huis. In de wijken dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn, daarom 
dient de gemeente met de bewoners te onderzoeken hoe de parkeerdruk verminderd 
kan worden.

Parkeren
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• Dordrecht moet goed bereikbaar zijn. De begraafplaatsen moeten per openbaar 
vervoer eenvoudig bereikbaar worden gemaakt en gehouden. De pont naar 
Werkendam moet blijven. De verbinding met Breda moet worden hersteld en we 
zetten vol in op een treinstation voor het gebied Leerpark / Gezondheidspark / 
Sportboulevard. De ontwikkelingen in het gebied en de vele tienduizenden reizigers 
en vele honderden busbewegingen iedere dag rechtvaardigen een treinstation op 
korte termijn. Er moet zo spoedig mogelijk een gesprek aangegaan worden met de 
NS, met ondersteuning vanuit onze Tweede Kamerfractie in Den Haag.

• Om het station in onze stad aantrekkelijk te maken, moet de stationsomgeving echt 
op de schop. De zuidflank van het stationsgebied moet worden opgeknapt met mooie 
woonappartementen en leuke tentjes om wat te eten of drinken.

• Op punten waar het openbaar vervoer direct naast grote ontsluitingswegen stopt, 
zoals bijvoorbeeld bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis, onderzoeken we of goedkope 
parkeerplaatsen in combinatie met een vervoersbewijs voor het OV een mogelijkheid 
is om de parkeerdruk in de binnenstad te verminderen.

Bereikbaarheid 
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Eerlijk bestuur van Dordrecht 



Verkiezingsprogramma CDA Dordrecht 2018 - 2022

38

• Wij geloven in de kracht van de samenleving. Zo moet er meer ruimte komen voor 
burgerinitiatieven. Daarom moet er meer betrokkenheid komen tussen de mensen 
en hun gemeente. Mensen hebben te vaak te maken met verschillende loketten, 
een oerwoud aan regels, logge procedures en bureaucratie. Het contact tussen de 
inwoners van Dordrecht en de gemeente moet laagdrempeliger, klantvriendelijker en 
kundiger worden. Bij voorkeur door een vast spreekuur op een vaste locatie per wijk. 
Wanneer de digitale snelweg gevolgd wordt, moet er voor wie dat nodig hebben, een 
papieren mogelijkheid zijn om zaken te regelen. De gemeente moet beschikken over 
kundige en bevoegde ambtenaren.

• Winkeliers en kleine ondernemers dienen niet langer te worden gehinderd door 
een ingewikkeld vergunningenstelsel en tal van lasten. Het CDA zal zich inzetten 
voor lastenverlaging voor (kleinschalige) detailhandel en horeca. Bijvoorbeeld door 
het aanpassen van het vergunningenstelsel. Onnodige regelgeving moet worden 
geschrapt. Het ondernemersloket moet zich beter profileren om de ondernemer 
wegwijs te maken en te helpen. Het kan niet zo zijn dat lokale winkeliers in de knel 
komen omdat ze verplicht open moeten zijn op zondag.

Eerlijk bestuur van Dordrecht
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• Veel bedrijven in onze stad zijn sociale (leerwerk)bedrijven die ook plaats bieden aan 
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat dit door de gemeente 
meer op waarde moet worden geschat bij opdrachtverstrekkingen. Bijvoorbeeld het 
onderhoud aan gemeentelijke gebouwen of het drukwerk van folders en flyers zien 
wij bij voorkeur uitgevoerd door een betrokken, lokale ondernemer met een sociaal 
gezicht. Dit vragen wij ook van partijen die wij volledig subsidieren, zoals bijvoorbeeld 
Dordt Marketing. Bovendien moeten gemeentelijke aanbestedingen zo worden 
vormgegeven dat lokale ondernemers meer kans maken; bijvoorbeeld door het werk 
op te delen in kleinere opdrachten.

• Veel mensen maken zich zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Daarom stelt 
het CDA voor om samen met de inwoners van onze stad, een stadscode met tien 
regels over waarden en tradities op te stellen. Zo benadrukken we waar we met zijn 
allen voor staan en zijn we meer verbonden met elkaar. Dordrecht is de oudste stad 
van Holland. Wij zijn allemaal Dordtenaar, dat is wat ons bindt. Dit willen wij ook 
uitstralen.

Eerlijk bestuur van Dordrecht
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• Dordrecht is een stad met een rijke geschiedenis. In 2018 vieren we het 400-jarig 
bestaan van de Dordtse Synode. In 2020 vieren we dat we 800 jaar geleden 
stadsrechten kregen. Deze historie moeten we koesteren en meegeven aan onze 
kinderen. Ieder kind in Dordrecht moet de kans krijgen om de geschiedenis van onze 
stad te ontdekken. Het CDA wil dat basisscholen en middelbare scholen regelmatig 
een bezoek brengen aan de musea die onze stad rijk is. Voor basisschoolleerlingen 
is de entree van alle musea gratis. Voor alle Dordtenaren moet een bezoek aan de 
Dordtse musea gratis zijn. We realiseren een DordtPas. Deze pas kan door elke 
Dordtenaar worden aangeschaft. Voor minima geldt een zeer bescheiden tarief 
(bijv. 5 euro). Met de pas kun je gratis naar de Dordtse musea en krijg je bij tal van 
voorzieningen, bijvoorbeeld Kunstmin, de bios en het Energiehuis, korting.

• Het CDA vindt het belangrijk dat we rechtvaardig omgaan met belastinggeld. 
Instellingen waar belastinggeld niet wordt uitgegeven aan personeel op de werkvloer 
maar aan bestuurderssalarissen boven de Balkenende-norm mogen niet deelnemen 
aan overheidsaanbestedingen.

• Het CDA spant zich ervoor in om de OZB niet meer te laten stijgen dan de inflatie. 
Iets als hondenbelasting mag niet meer dan kostendekkend zijn. Zo belasten we 
onze burgers niet meer dan noodzakelijk. Afgelopen decennium hebben we fors 
geïnvesteerd in onze stad en steeds meer toeristen weten onze mooie stad te 
vinden. Wij vinden het niet onredelijk dat de toeristen ook een bijdrage leveren aan 
het in stand houden van de voorzieningen en de bijbehorende infrastructuur. Daarom 
onderzoeken we de invoering van toeristenbelasting bij de grotere hotels in onze 
stad.

Eerlijk bestuur van Dordrecht
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• De stad Dordrecht is de grootste gemeente binnen de Drechtsteden. Samen met de 
omliggende dorpen, regelen we bijvoorbeeld de inkoop van (thuis)zorg en werken we 
aan meer banen. Toch moeten we voortdurend kritisch blijven kijken of de belangen 
van Dordtenaren voldoende worden gewaarborgd. Het CDA is tegen de vorming van 
één Drechtstad. Het bestuur van je stad moet zo dichtbij mogelijk bij de bewoner 
staan en aanspreekbaar zijn. Een Drechtstad is dat niet.

• In de wijdere omtrek van Dordt zien we positieve mogelijkheden tot samenwerking, 
bijvoorbeeld met Rotterdam. Het is goed voor Dordrecht om sterker aan te sluiten 
op het ‘knooppunt’ dat Rotterdam is. Dat gebeurt al met onze haven, die onderdeel 
is van de Rotterdamse haven. Wat het CDA betreft kijken we ook naar andere 
mogelijkheden, zoals het aanleggen van een Lightrail-verbinding tussen Rotterdam 
Centraal en Dordrecht of een aansluiting op het metronetwerk.

• RTV Dordrecht dient zich door te ontwikkelen tot een streekomroep voor de 
Drechtsteden. Zo kunnen de kleine regio-omroepen de krachten bundelen én kunnen 
ze zichzelf beter bedruipen door betere reclame-inkomsten.

In de regio
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Een duurzame toekomst

Voor onze kinderen
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• Onze stad is onze toekomst. Dordrecht is een eiland, maar we kunnen ons niet 
afsluiten voor wat er op ons afkomt. De verandering van het klimaat, het stijgen van 
de zeespiegel en het opraken van fossiele brandstoffen. Als CDA willen we de wereld 
beter en schoner doorgeven aan onze kinderen. Dat noemen wij rentmeesterschap. 
Dat betekent dat we ons moeten voorbereiden op deze klimaatverandering, zeker 
omdat we in Dordt omgeven worden door water en vele buitendijkse gebieden. Om 
ons voor te bereiden op klimaatverandering moeten we onze inwoners zo goed 
mogelijk vertellen wat er gebeurt als dijken overstromen of als er steeds meer 
plensbuien vallen. We zullen hier bij de inrichting van ons eiland en bij nieuwe 
ontwikkelingen goed rekening mee moeten houden.

• We willen minder uitstoot van vieze stoffen en gassen. De gemeente handhaaft 
strenge uitstootnormen, met voorrang voor de meest risicovolle producten. Bij 
vergunningverlening werkt de gemeente als toezichthouder nauw samen met 
competente organisaties in plaats van het zelf te proberen.

• Ons afval wordt zoveel mogelijk opnieuw gebruikt en we leven van wat uit onze 
nabije omgeving komt, regionale producten.

Een duurzame toekomst voor  onze kinderen
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• Om klimaatverandering tegen te gaan zullen we ook onze bijdrage moeten leveren 
door andere vormen van energiewinning, zoals zonne-energie of windenergie, 
waar dat goed is in te passen in het landschap. Daarbij houden wij rekening met de 
wensen van omwonenden en omliggende bedrijven.

• Investeren doen we echter alleen als onze inwoners daar zelf ook iets aan hebben, 
bijvoorbeeld een lagere energierekening. Het CDA wil een lagere huur voor iedereen 
door te investeren in de woningcorporaties. Ook komt er een stimuleringsregeling 
voor zonnepanelen op bedrijfshallen, scholen, sporthallen en schuren om 
verenigingen financieel te steunen.

• Het CDA vindt het erg belangrijk dat inwoners het eens zijn met deze grote 
veranderingen. Er moet draagvlak voor zijn. Dit kan doordat mensen er een lagere 
energierekening aan overhouden, of doordat ze mede-eigenaar kunnen worden van 
windmolens en zonnepanelen, of doordat ze mee mogen beslissen over de manier 
waarop het afval precies wordt ingezameld.

Een duurzame toekomst voor onze kinderen
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• We stimuleren zoveel mogelijk groen, in de stad, in uw tuin of op uw dak. 
Bevoorrading van onze binnenstad dient zoveel mogelijk plaats te vinden middels 
elektrisch vervoer.

• Een gezonde omgeving voor ieder kind is ook een schone stad. Dit houdt in dat 
het plastic afval voortaan twee maal per week wordt opgehaald. Hier is geen extra 
container voor nodig. Het gebruik van de afvalstraat blijft onbeperkt en gratis voor 
particulieren.

• Het CDA stimuleert elektrisch rijden. Auto’s van inwoners die 100% elektrisch rijden 
mogen in heel Dordrecht gratis parkeren. En er worden voldoende oplaadplaatsen 
aangelegd.

Een duurzame toekomst voor onze kinderen
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• Als CDA zijn wij trots op de verkiezing van De Biesbosch (als onderdeel van de 
Hollandse Delta) tot Nationaal Park van Wereldklasse. We vinden het belangrijk 
dat zoveel mogelijk Dordtenaren van de Biesbosch kunnen genieten en dat de 
Biesbosch samen met onze prachtige binnenstad ook de nodige toeristen weet 
aan te trekken. We zetten in op doorontwikkeling van het prachtige gebied met 
inachtneming van de natuurwaarden. Het beheer moet wel betaalbaar blijven, wat 
betekent dat op bescheiden schaal ruimte dient te komen voor meer mogelijkheden 
tot (verblijfs)recreatie in het gebied. Het is belangrijk dat initiatieven goed passen 
in het groene karakter. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van het gebied rond en van de 
Zuidhaven.

• De aanleg van De Nieuwe Dordtse Biesbosch draagt bij aan de natuurwaarde op ons 
eiland. Wij vinden het belangrijk dat de aanleg van De Nieuwe Dordtse Biesbosch 
binnen budget wordt uitgevoerd en dat omwonenden en belanghebbenden goed 
worden geïnformeerd over de ontwikkeling.

• De groene omgeving van de stad is juist wat Dordrecht uniek maakt. Die omgeving 
mag van ons nog groener worden. Daarom moeten de hoogspanningsleidingen zo 
veel mogelijk ondergronds komen te liggen.

• Samen maken we van ons Dordrecht een duurzame plek om te wonen!

Ruim baan voor natuur in onze omgeving 
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Mogen wij op 21 maart ook op uw stem rekenen?
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