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  Woord vooraf 
 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma  “Vertrouwen in Vianen, vertrouwen in elkaar” Dit programma  

is het resultaat van de programmacommissie en is samengesteld na een intensief proces van leden 

die actief bij de Viaanse politiek en samenleving zijn betrokken. Zij hebben zich laten leiden door CDA 

standpunten en meningen uit de Viaanse gemeenschap, en hebben getracht een duidelijk en helder 

programma te schrijven voor de koers van de Gemeente Vianen.  

De afgelopen raadsperiode hebben veel maatschappelijke organisaties suggesties  in de fractie van 

het CDA Vianen  onder de aandacht gebracht, die in het programma zijn overgenomen en door de 

ledenvergadering is vastgesteld. Het zijn nu CDA standpunten die door uw vertegenwoordigers in de 

raadsvergaderingen  zullen worden ingenomen. Ik besef goed dat we dit met meerdere fracties 

zullen moeten gaan uitvoeren, maar dit programma is daarin voor ons leidend. Daar vragen wij uw 

vertrouwen voor te geven.  

CDA Vianen wil verder met Vianen. Gezamenlijk kunnen we er voor zorgen dat Vianen aan onze 

volgende generatie wordt doorgegeven. Daarvoor moeten we steeds veel werk verzetten. 

Ik hoop op uw steun en vertrouwen door CDA Vianen uw stem te geven voor de raadsperiode     

2014-2018. 

Voorzitter CDA Vianen, 

G.A.J. Baars  
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Inspiratie  
 

CDA Vianen is een moderne 

christendemocratrische volkspartij. Voor CDA 

Vianen staat de gemeenschap centraal. 

Voorbeelden van gemeenschappen zijn het 

gezin en de familie, een school of bedrijf, de 

kerk, vereniging, buurt etc. CDA Vianen gelooft 

in de kracht van deze gemeenschappen waarin 

mensen volop mogelijkheden hebben om zich 

te ontplooien.  

CDA Vianen kiest voor een degelijke en betrouwbare politiek, die nieuwe wegen in wil slaan, maar 

met vaste waarden als grondslag. Wij hebben duidelijke standpunten over de toekomst van Vianen 

en zullen ons hard maken om zaken in de lokale samenleving voor elkaar te krijgen. Daar waar een 

gemeente de burger dient te ondersteunen, zal CDA Vianen zeker van zich laten horen. Een goede 

dienstverlening, minder regels, en waar mogelijk lastenverlichting voor de burger, zijn 

aandachtspunten voor CDA Vianen. Anderzijds wijzen wij ook op de verantwoordelijkheid van de 

burger zelf. Zeker in een tijd waarin bezuinigingen ons dwingen tot het maken van keuzen, moet de 

gemeenschap ook zelfredzaam zijn. De kracht zit hem vaak in de samenwerking en ruimte geven aan 

de lokale gemeenschap. Besturen is afstand durven nemen, en verantwoordelijkheden daar te leggen 

waar kennis en kunde aanwezig zijn.   

Een goed voorbeeld van samenwerking met de gemeenschap is het rapport “Vianen Toekomstvisie 

2025” . Dit rapport is afgelopen jaar in samenspraak met de Viaanse bevolking tot stand gekomen. 

Een waardevol document, waarmee we als Vianezen een belangrijke richting hebben bepaald voor 

de stad Vianen met haar kernen. CDA Vianen kiest voor een gemeente waarin het prettig is om te 

leven, wonen en werken. In Vianen zijn op dit moment veel bouwontwikkelingen. Nieuwe woningen 

en bedrijven worden gebouwd, er komt een vernieuwd sportcentrum, en de uiterwaarden van 

Vianen transformeren naar nieuwe natuur met meer recreatiemogelijkheden. Daarnaast zijn er 

afgelopen jaar grote projecten als De Plataan en De Brede School opgeleverd. CDA Vianen blijft zich 

hard maken voor gematigde groei van onze stad en een zelfstandig Vianen. Komende jaren willen wij 

blijven investeren in nieuwe woningen, bedrijvigheid, het landschap en recreatie binnen Vianen.
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Ook zijn er volop ontwikkelingen wat betreft de dienstverlening van de gemeente Vianen. Op het 

gebied van de zorg komen taken van de jeugdzorg, participatiewet, en de uitbreiding Wet 

Maatschappelijke ondersteuning (WMO) naar verwachting 1 januari 2015 richting de gemeente.      

Dit betekent een enorme opgave voor de gemeente waarbij meer samenwerking bij uitvoering met 

omringende gemeenten vereist is. Ook zal er een groot beroep gedaan worden op vrijwilligers en 

mantelzorgers. Wat CDA Vianen betreft, is er een omslag nodig bij burgers, bedrijven en gemeente. 

We zullen minder moeten uitgaan van recht op, maar meer van de eigen kracht van onze inwoners.  
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Leefomgeving  
 

CDA Vianen is trots op haar gemeente en 

inwoners. Trots, omdat Vianen een prettig woon- 

en leefklimaat heeft, waarin jong en oud zich 

thuis kunnen voelen. Een goed leefklimaat is 

afhankelijk van de betrokkenheid van mensen 

met hun gemeente, vereniging, kerk, buurt of 

straat. Voor CDA Vianen zijn de vrijwilligers die 

zich daarbij inzetten van onschatbare waarde. 

CDA Vianen beseft dat dit geen 

vanzelfsprekendheid is en wil daarom dat de gemeente, de vrijwilligers die zich inzetten voor de 

gemeenschap waar nodig en mogelijk ondersteunt. 

 

Wonen 
 

Het is goed wonen in de gemeente Vianen. Wonen 

tussen het groen, water en historie. Vianen heeft 

een mooie historische binnenstad, rustig landelijk 

gebied, en prachtige levendige wijken om te 

wonen. CDA Vianen zet zich in voor de 

woonwensen van al haar burgers door mee te 

helpen aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame 

woningprojecten. Afgelopen jaren is hard gewerkt 

om het woningproject Hoef en Haag op de rails te krijgen. Andere woningbouwprojecten zijn al deels 

gerealiseerd, zoals De Bleek en De Plataan. Vooral door de crisis in de woningmarkt is dat nog niet 

gelukt voor het project op Sluiseiland. CDA Vianen heeft oog voor de leefbaarheid van de kernen 

Hagestein, Everdingen en Zijderveld. Een beperkte uitbreiding van woningen op maat zal daar zeker 

bij helpen.  
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Concreet wil CDA Vianen 

- Nadruk op het ontwikkelen van starters- en seniorenwoningen. 

- met voortvarendheid starten met de wijk Hoef en Haag. 

- woningbouw op Sluiseiland. 

- Goede groenzone tussen dorpskern Hagestein en de nieuwe wijk Hoef en Haag. 

- waar mogelijk op de z.g. inbrei-locaties woningen realiseren. 

- beperkte uitbreiding voor de kernen Hagestein, Everdingen en Zijderveld. 

 

Groen 
 

Sinds enkele jaren is de gemeente Vianen druk 

bezig met de herinrichting van het openbare 

groen.  Deze wordt vormgegeven in het project 

"Buiten Gewoon". Hoewel dit project tot op 

heden niet altijd even vlekkeloos verliep is het 

CDA Vianen van mening dat  het  ingezette 

beleid moet worden voortgezet. Een goede 

communicatie met de inwoners is daarbij van 

groot belang. 

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Vianen een landschapsvisie voor het landelijk gebied 

opgesteld. Voor CDA Vianen is een goede ontwikkeling van de plattelandseconomie van groot 

belang. Agrarische ondernemers moeten hierbij ruimte krijgen om hun bedrijf voort te kunnen 

zetten. Op deze manier kunnen we ons landelijk gebied aantrekkelijk houden.  

Concreet wil CDA Vianen 

- realiseren van verzorgd openbaar groen. 

- de zelfwerkzaamheid bij het onderhoud van groen door de inwoners bevorderen. 

- Voor elke boom die wordt gekapt een nieuwe boom poten. 

- goede communicatie met de inwoners over de inrichting van het openbare groen. 

- zolang er op Sluiseiland geen woningbouw mogelijk is daar het openbare groen op een 

publieksvriendelijke manier in te richten. 

- blijvende invulling geven aan de landschapsvisie. 

- beleid boom voor een boom realiseren. 
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Voorzieningen 

 
De gemeente Vianen kent een groot aantal 

voorzieningen die (kunnen) worden gebruikt  

door alle bewoners. Denk daarbij b.v. aan de 

scholen, winkels, sportaccommodaties, 

bibliotheek, diverse dorpshuizen, huisvesting 

jongerenwerk etc etc. Veel van de voorzieningen 

worden gefinancieerd ofwel gesubsidieerd 

vanuit de gemeente.  Om al deze voorzieningen 

te kunnen behouden is het noodzakelijk dat het 

aantal inwoners de komende jaren gestaag blijft groeien. Uitbreiding van het aantal woningen is 

daarom noodzakelijk. Een snelle start van de bouw van de nieuwe wijk Hoef en Haag is daarbij 

essentieel.  

 

Concreet wil CDA Vianen 

- behoud van de huidige voorzieningen. 

 

Veiligheid  
  

CDA Vianen is van mening dat de gemeente overlast 

moet bestrijden met een directe aanpak. Of het nu 

gaat om kleine vormen van overlast of 

georganiseerde criminaliteit, CDA Vianen zal zich 

blijven inzetten voor een veiliger leefklimaat. 

Geweld mag nooit normaal worden, niet op straat, 

niet op het sportveld en niet in de huiselijke sfeer. 

Het is daarom belangrijk dat er een goede 

samenwerking is tussen alle betrokken partijen om dit te voorkomen of aan te pakken. 
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Concreet wil CDA Vianen 

- het bestrijden van woninginbraken, te hard rijden en hennepteelt als blijvende 

speerpunten hanteren 

- uitbreiden en verbeteren van Burgernet en WAAKS. 

- behoud van het politieloket op het stadhuis. 

- goede communicatie tussen en met de buurtcontactpersonen. 

- Effectief handhaven. 

- Brandpreventie onder burgers bevorderen.  

 

Financien  
 

De gemeente heeft de afgelopen jaren flink op de uitgaven bezuinigd. Daarmee hebben we bereikt 

dat we al jaren met een sluitende begroting kunnen werken. Door onzekere ontwikkelingen, zoals 

b.v. de overheveling van taken van de nationale overheid naar de gemeente, is de financiële 

toekomst heel precair. Een voorzichtig financieel beleid is de komende jaren dan ook zeker geboden.  

Concreet wil CDA Vianen 

- behoud van een sluitende (meerjaren) begroting. 

- verhoging van de gemeentelijke belastingen bedraagt maximaal het inflatiepercentage. 
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Levensloop  
 

Voor CDA Vianen is het welbevinden en welzijn van onze inwoners van het allergrootste belang . In 

de verschillende levensfasen kunnen mensen geven aan en ontvangen van anderen. Samen kunnen 

we zorgdragen voor een zo goed mogelijk leefbare samenleving. 

 

Jeugd 
 

Iedereen wordt geboren in een gezin en maakt 

deel uit van een familie. Hoe klein of groot die 

ook kan zijn. Vrijwel alle kinderen groeien 

voorspoedig op, maar soms zijn er vragen van 

kinderen of ouders en die moeten ze op 

eenvoudige wijze in Vianen aan medewerkers 

van het eigen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

kunnen stellen.   

Waarschijnlijk per 2015 wordt de gemeente 

verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. 

Daarbij komt fors minder geld beschikbaar dan er 

nu aan wordt besteed. CDA Vianen wil dat zo 

goed mogelijke zorg wordt  gegeven voor 

degenen die dit echt nodig hebben en we gaan daarbij uit van eigen kracht van de gezinnen en hun 

omgeving.  Door in te zetten op preventie en ambulante hulp moeten dure vormen van zorg zo veel 

mogelijk worden voorkomen. Daarbij wordt in Vianen gewerkt  per gezin met  één plan en als dat 

nodig is met één regisseur. Elk kind moet zo dichtbij mogelijk het onderwijs van zijn of haar keuze 

kunnen volgen. Er is goede afstemming nodig tussen school, hulpverleners en gemeente  in geval van 

jeugdzorg. Als er weinig geld is in een gezin dan streeft CDA Vianen ernaar om het ontplooien van 

kinderen te ondersteunen. 

Concreet wil CDA Vianen 

- een goed en toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin in Vianen. 

- jeugdzorg voor degenen die het echt nodig hebben. 

- passend onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. 
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- ondersteuning in natura bijv. via het jeugdsportfonds. 

 

 

Middengeneratie 

 
CDA Vianen gaat uit van mensen die in vertrouwen omzien naar elkaar en zich met anderen willen 

inzetten voor  hun samenleving.  De gemeente moet daarom naast bewoners staan en initiatieven uit 

de samenleving faciliteren. 

 Elk mens moet naar vermogen meedoen in onze samenleving.   Soms zijn inwoners daar (tijdelijk) 

niet toe in staat en doen dan een beroep op de gemeente voor begeleiding, verzorging, 

schuldhulpverlening of inkomen. Door in gesprek te gaan met die inwoners proberen de eigen kracht 

en die van hun omgeving te mobiliseren. Als dit op korte termijn niet voldoende resultaat geeft is de 

gemeente aan zet om met die inwoners, zo veel als mogelijk is, de eigen kracht te versterken.  

Concreet wil CDA Vianen 

- een gemeente die meedoet met inwoners. 

- als gemeente vangnet zijn voor degenen die het tijdelijk echt niet op eigen kracht 

kunnen. 

- Minder regels en meer mogelijkheden.  
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Senioren 
 

Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen is 

de wens van vrijwel iedereen.  Echter met het 

klimmen der jaren zullen we beperkingen gaan 

ervaren.  De gemeente krijgt waarschijnlijk per 

2015 grote nieuwe taken op het gebied van 

begeleiding en verzorging in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning.  Ook voor 

deze taken komt fors minder geld naar de 

gemeente dan er nu door het rijk aan wordt 

besteed. CDA Vianen wil daarom dat de gemeente nieuwe manieren van werken ontwikkelt met 

burgers, Wmo - beraad,  vrijwilligers-organisaties en zorgaanbieders. Ook hier is het uitgangspunt:  

eigen kracht van inwoners en hun omgeving.  Bijvoorbeeld een klussendienst kan nog verder worden 

uitgebouwd om daardoor het beroep op overheidsvoorzieningen te  beperken.                                                                                                                      

Speciale ondersteuning moet er zijn voor mantelzorgers, die immers niet uit vrije keuze hun rol 

vervullen.                                                                                                                                                                

Het is de kunst om ook in de Wmo zo min mogelijk regels te bedenken en waar mogelijk uit te gaan 

van een persoons-gebonden budget (PGB). Hierbij wil CDA Vianen uitgaan van effectieve controle.   

Een eigen bijdrage kan gevraagd worden afhankelijk van de hoogte van het inkomen, het spaargeld 

moet de gemeente buiten schot laten.                                                                                                                                   

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor mensen die hieraan meedoen of de voordelen 

ervan mogen genieten.  De gemeente moet daarom vrijwilligerswerk goed faciliteren. 

Concreet wil CDA Vianen 

- Speciale aandacht voor mantelzorgers. 

- Waar mogelijk PGB in de Wmo en uitgaan van effectieve controle. 

- Vrijwilligerswerk ondersteunen. 

- inzetten op mobiliteit om eenzaamheid tegen te gaan 
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Ontplooiing  
 

CDA Vianen spant zich in voor een 

prettige leefomgeving in Vianen en haar 

kernen. Het is van belang  

dat onze omgeving voldoende uitdaging 

biedt voor alle inwoners. CDA Vianen kijkt 

daarom niet alleen naar de prijs van 

voorzieningen, maar vooral ook naar de 

toegevoegde waarde ervan binnen de 

diversiteit van onze samenleving. Daartoe onderscheiden we enkele domeinen die voor een goede 

ontplooiing van mensen onmisbaar zijn en geven daarbij aan waar voor CDA Vianen prioriteiten 

liggen. 

 

Concreet wil CDA Vianen 

- zich blijvend inzetten voor het welzijn van de bevolking.  

- niet alleen kijken naar de kosten, maar ook naar de toegevoegde waarde. 

- zinvolle initiatieven, indien nodig, éénmalig met een subsidie ondersteunen. 

- pal staan voor een goed lokaal minimabeleid. 

 

Economie en Werkgelegenheid.  
 

Vianen ligt gunstig tussen twee belangrijke 

verkeersaders en heel centraal in het land. 

Voor ondernemingen een ideale 

uitgangspositie tot vestiging op onze 

bedrijventerreinen en omliggende 

kantoorpanden. Toch zien we in de loop van de 

tijd het aantal productiebedrijven en winkels 

afnemen. Aan de economische situatie kan het 

gemeentebestuur bijdragen door de 

plaatselijke mogelijheden breed onder de aandacht te brengen. CDA Vianen streeft er naar 

marktkansen te benutten, vooral waar het gaat om arbeidsintensieve werkgelegenheid. Omscholing, 

bijscholing en re-integratietrajecten zijn belangrijke aandachtpunten.   
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Concreet wil CDA Vianen 

- een duurzame band met ondernemers.  

- Bij voorkeur zaken doen met bedrijven die beschermde werkplekken kunnen aanbieden. 

- initiatieven stimuleren die de werkgelegenheid bevorderen. 

- De Voorstraat gebruiken als een winkelerf.  

 

Onderwijs 
 

CDA Vianen is van mening dat voor alle 

kernen en wijken passend basisonderwijs 

essentieel is. Voor onze jongste inwoners is 

bereikbaarheid van belang en door 

samenwerking tussen schoolbesturen kan de 

onderwijskwaliteit worden geborgd. Daarin is 

binnen onze gemeentegrenzen op een goede 

manier voorzien. Door achter de schermen 

goed samen te werken met schoolbesturen 

kan de onderwijsvoorziening in Everdingen worden voortgezet. De Brede School werd gerealiseerd 

en ook hebben we gelukkig  een school voor speciaal basisonderwijs en een onderwijsinstelling voor 

voortgezet onderwijs. 

 

Concreet wil CDA Vianen 

- goede samenwerking van schoolbesturen  

- behoud van scholen in de kleine kernen. 

- voorlichtingprogramma’s rondom thema’s als alcohol, drugs, tabak, criminaliteit en 

verkeersveiligheid. 

- goede invulling van de buitenschoolse opvang. 

- ondersteuning in de bouwplannen van De Voorhof en De Wegwijzer. 
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Vrijwilligerswerk 

 
De moeder van alle werkzaamheden is de 

onbetaalde arbeid. Zij is er nog steeds, al is ook 

zij flink met haar tijd meegegaan. Soms is werk 

onbetaalbaar, anderzijds is er geen geld voor 

verdergaande professionalisering. Het is al 

eerder genoemd in de diverse facetten van dit 

programma: vrijwilligers zijn onmisbaar. Sport 

en Cultuur zijn ook in Vianen alleen mogelijk 

met behulp van vrijwilligers. Maar ook zorg en 

aandacht voor diverse groepen in onze gemeenschap blijken goed georganiseerd, hoofdzakelijk door 

onbetaalde arbeid. Meedoen in de samenleving is voor velen de drijfveer. Maar ook is 

vrijwilligerswerk een goede referentie in het vinden van een nieuwe baan of bezigheid. 

 

Concreet wil CDA Vianen 

- inwoners aanmoedigen hun talenten beschikbaar te stellen voor een breed publiek. 

- waar nodig subsidie verlenen voor scholing van vrijwilligers. 

 

Sport  
 

Sport en bewegen is van groot belang voor 

ieders gezondheid en draagt bij aan het kunnen 

meedoen aan onze samenleving. Als in 2014 

sportcomplex Helsdingen aan de Monnikendreef 

gereed is, beschikken de 

binnensportverenigingen weer over een goede 

accommodatie. CDA Vianen wil, binnen de 

financiële mogelijkheden, meewerken aan de 

vraag naar uitbreiding en verbetering van de 

buitensportvelden. De tarieven die de gemeente aan sportverenigingen doorberekent, blijven 

trendmatig stijgen. Zelfwerkzaamheid door vrijwilligers binnen verenigingen wordt steeds 

belangrijker en die willen we ondersteunen. Bij de (her)inrichting van de buitenruimte zo veel 

mogelijk gelegenheid geven voor bewegen en individuele sport.   
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Concreet wil CDA Vianen 

- subsidie blijven verlenen voor jeugdleden. 

- sportverenigingen nog meer mensen laten betrekken die niet makkelijk meedoen   

- vrijwilligerswerk ondersteunen. 

 

Vrije tijd en Cultuur 
 

De laatste tijd is door de economische 

omstandigheden op cultuur, kunst, historisch 

erfgoed en daarin werkzame instellingen 

aanzienlijk bezuinigd. CDA Vianen beseft dat de 

beschikbare middelen minder zijn dan voorheen. 

Toch blijven mensen en instellingen doorgaan 

met hun werk, hun doelstelling en hun 

enthousiasme.  Zoveel draagkracht en motivatie 

om voor elkaar iets te betekenen, verdient een gemeentebestuur dat faciliteert, enthousiasmeert en 

helpt knelpunten op te lossen. CDA Vianen zal zich hiervoor blijven inzetten.  

 

Concreet wil CDA Vianen 

- een gemeentebestuur dat onze tradities en cultuuruitingen faciliteert. 

- mogelijkheden bieden aan initiatieven die de (tijdelijke) toename aan vrije tijd invulling 

geven. 

- de huidige subsidie en garantieregeling in dit domein behouden.  

- dat Vianen groeit in haar recreatieve en toeristische waarde. 
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Kernwaarden CDA 
Vianen 
 

 

Gespreide 
verantwoordelijkheid 

 

Gespreide verantwoordelijkheid heeft betrekking op de verhouding 
tussen de burger en de overheid dan wel gemeente. De overheid moet 
haar burgers de ruimte geven om zich alleen of in verenigingsverband 
naar hun bedoeling te ontplooien (werk, gezin, verenigingen). Dit 
betekent dat burgers  ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten en 
nemen, en omgekeerd dat de overheid verantwoordelijkheden heeft, 
en indien nodig moet faciliteren. 

 
Solidariteit 
 

Onder solidatiteit verstaan we dat burgers en maatschappelijke 
organisaties materieel en immaterieel naar elkaar omzien en met 
elkaars belangen rekening houden. 
 

Rentmeesterschap 

 

Rentmeesterschap betekent dat burgers en overheid zorgvuldig met de 
omgeving om moeten gaan. Dit houdt in dat er keuzes worden 
gemaakt die ook voor de lange termijn verstandig zijn. We willen de 
rekening tenslotte niet doorschuiven naar volgende generaties. 

 
Rechtvaardigheid 

 

Rechtvaardigheid gaat er vanuit dat de overheid zorgt voor een 
rechtvaardig beleid waarbij het algemeen belang wordt gediend, maar 
rekening wordt gehouden met de sociaal en economisch kwetsbaren. 
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Verkiezingsprogramma CDA Vianen 

 

Lijst CDA Vianen  
gemeenteraadsverkiezingen 2014 

1. Marcel Verweij 
2. Jan Scheringa 
3. Bram Schoonhoven 
4. Henk Kroon 
5. Ria Lammertink 
6. Judith van Putten 
7. Bas Baars 
8. Jeff van Snippenberg 
9. Jeanet de Blok 
10. Leo Noordzij 
11. Ed Sluijs 
12. Rinus Frasa 
13. Nel Anker 
14. Gert Baars 
15. Henk Lammertink 
16. Cees de Blok 
17. Cock van Es 
18. Henk Klein-Kranenburg 
19. Betske Kroon – Westra 
20. Harmke Hofstede – Kok 
21. Nel Klein-Kranenburg – Mulckhuyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


