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ChristenUnie-SGP Gorinchem
Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. 
Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leer-
kracht op de school, onze stad en onze bestuurders. 
Ze gaan over ons en onze manier van samenleven. Wij 
geloven, dat mensen geschapen zijn door God en dat 
Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. 

Gorinchem: Onze stad
Gorinchem is een fantastische stad om te wonen, te 
werken en te verblijven. De stad groeit. Verwacht 
wordt dat het inwoneraantal de komende jaren groeit 
naar 40.000. Voor ChristenUnie-SGP is het belangrijk 
dat Gorinchem een stad met menselijke maat blijft.
ChristenUnie-SGP gelooft in een stad waar het niet 
gaat om ‘ik’ maar om ‘wij’. We willen een stad waarin 
we omzien naar elkaar. Een stad die leefbaar is, ook 
voor een volgende generatie. De fractie Christen-
Unie-SGP zet zich vanuit die overtuiging in voor 
Gorinchem.
Onze lokale standpunten zijn gebaseerd op de Bijbelse 
uitgangspunten van gelijkwaardigheid, verantwoor-
delijkheid, rentmeesterschap en zorg voor ieder mens. 
Dat biedt vertrouwen. Om het goede te bereiken voor 
de inwoners van Gorinchem, zullen wij samenwerken 
met andere partijen, ongeacht de politieke kleur. De 
afgelopen jaren hebben we dit gedaan binnen het 
Gorcums college, maar we zijn ook bereid om in de 
oppositie constructief mee te denken en steeds ver-
antwoording af te leggen.

Gorinchem: Korte lijnen, goede verbinding
Gorinchem ligt al eeuwen op een strategische goed 
bereikbare plaats tussen rivieren en wegen. Dit heeft 
veel voordelen, maar helaas ook nadelen. Wie ergert 
zich niet als het verkeer in Gorinchem vastloopt, 
wanneer een brug open gaat? ChristenUnie-SGP wil 
niet alleen de fysieke verbindingen tussen wijken ver-
beteren, maar ook verhoudingen tussen zijn inwoners 
bevorderen. Het is belangrijk dat voorzieningen toe-
gankelijk blijven. Gorinchem is een stad waar mensen 
zich thuis moeten voelen.

‘Infrastructuur gaat ook  
over elkaar bereiken door  
te willen luisteren’

Vertrouwen en verbinden
Ons programma heet Verbinden in vertrouwen. Met 
dit programma wil de ChristenUnie-SGP bouwen aan 
een samenleving waarin iedereen meetelt en waar-
devol is. Wij hebben vertrouwen in de toekomst en 
zoeken verbinding met u, met elkaar, met onze buur-
gemeenten en met de wereld om ons heen.

> Verbinden in vertrouwen

‘Zet je in voor de bloei van 
de stad waarin je woont, 
want de bloei van de stad 
is ook jullie bloei’

Jeremia 29:7
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> Politiek en inwoners
Vertrouwen en betrouwbaar
Integer leiderschap is een voorwaarde voor een 
bloeiende samenleving. Daarom wil de Christen-
Unie-SGP een transparante bestuurscultuur en een 
lokale overheid die het vertrouwen van haar inwoners 
waard is. Hiervoor zijn onafhankelijke media onmis-
baar. Als fractie willen we bekend staan als betrouw-
baar en constructief. Wij nemen verantwoordelijkheid 
voor het bestuur van de stad. Besluiten worden niet 
onnodig uitgesteld en het financiële beleid is transpa-
rant en verantwoordelijk. Wij willen vasthouden aan 
de ingezette lijn, waarbij het huishoudboekje op orde 
blijft én er iets gedaan wordt aan de hoge schulden. 
ChristenUnie-SGP wil dat inwoners ruimte krijgen 
voor eigen initiatieven en samen met de overheid 
en maatschappelijke organisaties de samenleving 
kunnen vormgeven.

CONCREET

• ChristenUnie-SGP is open, herkenbaar en betrok-
ken aanwezig in Gorinchem.

• Gemeentelijke voorzieningen en diensten zijn ook 
toegankelijk voor mensen zonder computer en/
of internet.

• Initiatieven van inwoners bijvoorbeeld op het 
gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale 
economie of wijkbeheer worden gestimuleerd.

• In de schriftelijke communicatie door de ge-
meente wordt eenvoudig Nederlands gebruikt.

• De gemeente gaat verantwoord om met de 
middelen die zij van de inwoners in beheer krijgt, 
zorgt voor een meerjarig sluitende begroting, 
waarbij eerst andere alternatieven gezocht 
worden, voordat tot lastenverhogingen wordt 
overgegaan.

• Gorinchem streeft ernaar de landelijke financiële 
normen te hanteren voor een stabiel financieel 
beleid.

• ChristenUnie-SGP wil onderzoek naar mogelijk-
heden en noodzaak van ondersteuning van lokale 
media.

Vertrouwen in en verbinding met elkaar
De gemeente Gorinchem heeft in de afgelopen 
periode veel meer taken en verantwoordelijkheden 
gekregen in de zorg voor kinderen, jongeren en 
kwetsbare inwoners. De ChristenUnie-SGP vindt dat 
iedereen moet mee kunnen doen. Mensen hebben 
elkaar nodig. Om eenzaamheid dichtbij huis te sig-
naleren en waar mogelijk te doorbreken, willen wij 
investeren in sociale netwerken, buurtactiviteiten, 
mantelzorg en vrijwilligerswerk. Samenwerken en 
verbinden zijn hierbij sleutelwoorden.

‘Samenleven is niet hetzelfde 
als naast elkaar leven’

CONCREET

• Sociale netwerken, buurtactiviteiten, mantelzorg 
en vrijwilligerswerk stimuleren:
- De gemeente denkt mee en maakt  

het organiseren makkelijker. 
- De gemeente stelt een buurtbudget in  

voor initiatieven.

• Iedere wijk heeft een actuele sociale kaart,  
die ook in gedrukte vorm beschikbaar is. 

• Een meerjarig programma ontwikkelen om 
eenzaamheid te bestrijden.

Ouderen
Ouderen verdienen respect, aandacht en waar nodig 
hulp. Veel ouderen functioneren tot op hoge leeftijd 
goed, blijven zelfstandig en regelen zelf hulp. Als zij 
dit door lichamelijke of geestelijke klachten niet meer 
kunnen, moet er hulp zijn. 
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CONCREET

• Ouderen vanaf 70 jaar blijven een signalerings-
bezoek krijgen om (verborgen) problemen, zoals 
eenzaamheid op te sporen.

• Zingeving kan bespreekbaar worden gemaakt 
tijdens gesprekken met ouderen met een zorg-
vraag. Zo nodig maakt de gemeente hiervoor 
gebruik van deskundigheid van religieuze organi-
saties, zoals de kerken.

• De dementievriendelijke gemeenschap zoals door 
Alzheimer Nederland is ontwikkeld, wordt verder 
doorgezet.

Laaggeletterden
Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite 
hebben met lezen en of rekenen. Ook is niet iedereen 
digivaardig, wat gevolgen heeft voor de contacten 
tussen mensen en hun mogelijkheden tot zelfstandig-
heid. De gemeente moet met alle betrokken partijen 
(UWV, Avres, scholen en andere vindplaatsen) actief op 
zoek naar deze mensen en hen hulp en scholing bieden. 

’Ik wil een mens zien waar 
ik naartoe kan als ik een 
probleem heb’ 
Laaggeletterde

CONCREET

• Laagdrempelige cursussen leren lezen en rekenen 
en computervaardigheden.

• Eenvoudig en begrijpelijk taalgebruik door  
gemeentelijke instanties.

• Blijvende inzet van de formulierenbrigade.

• Door volwasseneneducatie (in samenwerking 
met Avres of scholen) wordt laaggeletterdheid  
en moeite met rekenen aangepakt.

Armoede
Armoede leidt vaak tot sociale problemen, eenzaam-
heid, slechte schoolprestaties, stress en gezondheids-
klachten. De vicieuze cirkel van achterstand, waarbij 
armoede van generatie op generatie lijkt over te gaan, 
moet worden doorbroken. De ChristenUnie-SGP wil 
armoede bestrijden en voorkomen. Inwoners moeten 
ondersteuning krijgen bij het oplossen van financi-
ele problemen. Belangrijk is dat alle partijen, zoals 
gemeente, woningcorporaties en energieleveranciers 
samenwerken.

CONCREET

• Voorlichting over geld en budgetbeheer op 
scholen, jongerenwerk of sportvereniging (SAM-
SAM verder uitrollen).

• Bij betalingsachterstand moet eerst hulp worden 
geboden, voordat gedreigd wordt met afsluiting 
of huisuitzetting. 

• Vroegtijdig signaleren van armoede bij kinderen 
door scholen, jongerenwerk en sportverenigin-
gen om zo signalen van armoede te melden bij 
Stichting Leergeld.

• Goede toegang tot schuldhulpverlening, korte 
lijnen met voedselbank, diaconieën en schuld-
hulporganisaties (zoals schuldhulpmaatjes van 
Humanitas).

• Stille armoede wordt gesignaleerd en bestreden, 
door bijvoorbeeld de voedselbank Gorinchem, het 
Leger des Heils en Samen Een.

Vrijwilligers en mantelzorg
Gelukkig zijn ook in Gorinchem veel vrijwilligers actief. 
Zij zijn van onschatbare waarde voor onze samenle-
ving. Daarom wil ChristenUnie-SGP vrijwilligerswerk 
waarderen en stimuleren. Voor vrijwilligers moet de 
gemeente het niet moeilijker maken met extra regels 
of beperkingen. Sommige mensen verzorgen iemand uit 
hun omgeving, die hulp nodig heeft. Deze mantelzorg is 
onmisbaar, maar vaak ook intensief en langdurig. Over-
belasting van mantelzorgers moet worden voorkomen. 

‘Niet alleen betaald 
werk is waardevol’
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CONCREET

• Een duidelijk visie van de gemeente hoe de infor-
mele zorg zich verhoudt tot de formele zorg.

• De gemeente jaagt, samen met zorgorganisaties 
het werven van vrijwilligers voor de informele 
zorg aan.

• De positie van vrijwilligers wordt erkend door 
mogelijkheden van deskundigheidsbevordering, 
begeleiding en ervaring uit te wisselen.

• De mogelijkheden voor ondersteuning en respijt-
zorg wordt actief onder de aandacht gebracht bij 
mantelzorgers.

Vluchtelingen
De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor 
vluchtelingen en mensen in nood. Het verkrijgen van 
een verblijfsvergunning is een startpunt voor volle-
dige integratie. Statushouders moeten een nuttige 
plaats kunnen vinden in onze gemeenschap. Dat kan 
bijvoorbeeld betaald werk zijn, maar ook door stage 
of vrijwilligerswerk. ChristenUnie-SGP vindt bege-
leiding van deze nieuwe inwoners nodig. Hulp van 
vrijwilligers (Vluchtelingenwerk, geloofsgemeen-
schappen) is nodig bij vinden van werk, school en 
vrijetijdsbesteding. 

‘Ik was een vreemdeling en  
u hebt mij gehuisvest’ 
Mattheus 25:35

CONCREET

• Taalhulp, opleiding en buddy’s (Vluchtelingen-
werk) om in Gorinchem thuis te raken. 

• Actieve hulp om spoedig en passend (vrijwilli-
gers) werk te vinden voor statushouders, waarbij 
gemeente en bedrijfsleven samenwerken om 
win-win situaties te krijgen.

• Initiatieven, die de verbinding tussen bevolkings-
groepen stimuleren (KLIK) worden gesteund.

Kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren kunnen problemen hebben, 
waarvoor laagdrempelige hulp noodzakelijk is. Het 
gaat bijvoorbeeld om jongeren met psychosociale 
problemen of jongeren die te maken krijgen met een 
(v)echtscheiding. ChristenUnie-SGP vindt preventie 
en vroege signalering erg belangrijk om zo erger te 
voorkomen Deze hulp moet dichtbij huis of school 
geboden worden en passen bij de identiteit van het 
gezin.

‘It takes a village  
to raise a child’

CONCREET

• Expertise in de kinderopvang of school halen. 

• Verder ontwikkelen van de samenwerking 
onderwijs-jeugdzorg.

• Voorlichting (prenataal) over de gevolgen van het 
ouderschap, laagdrempelige ouderschapscursus-
sen verder uitbouwen.

• Samen met huisartsen vroege signalering en pre-
ventie laagdrempelig organiseren (bijvoorbeeld 
door inzet Praktijk Ondersteuner Huisarts-GGZ 
kind-jeugd).

• Samen met professionals beleid ontwikkelen om 
(v)echtscheidingen te voorkomen en tijdige hulp 
te geven als een scheiding onvermijdelijk is.

• Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere 
ouders ondersteunen (Home-Start, de Limona-
debrigade en de Family Factory).

• De veilige plekken die door het jongerenwerk van 
The Mall zijn gerealiseerd (o.a. in de Elzenhof, 
Gildenplein, De Bogerd, Buurtkamer Stalkaarsen) 
verder uitbouwen en benutten voor preventie en 
signalering.
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> Vertrouwen: hulpdiensten
Hulpdiensten
Wonen en leven in Gorinchem moet veilig zijn. 
Daarom wil de ChristenUnie-SGP voldoende mens-
kracht op het gebied van openbare orde, zodat politie, 
brandweer en ondersteunende diensten hun werk 
goed uit kunnen voeren. Hulpdiensten moeten goed 
bereikbaar en snel ter plaatse kunnen zijn. (Verbaal) 
geweld tegen hulpverleners mag niet getolereerd 
worden. Wijkteams zijn voelsprieten van de samen-
leving en zijn belangrijk bij het opmerken van onge-
wenst gedrag. 

CONCREET

• Proef met vuurwerkvrije zones en vuurwerkshows.

• Alertheid op signalen van radicalisering.

Drugs en prostitutie
Hoewel veel mag volgens de wet, is niet alles goed 
voor het welzijn van de mens. De ChristenUnie-SGP 
wil het misbruik van alcohol, drugsgebruik en het 
bestaan van prostitutie minimaliseren. 

CONCREET

• Een streng drugsbeleid en ontmoedigingsbe-
leid voor coffeeshops: consequent handhaven, 
preventie en bewustwording op scholen en in 
het jongerenwerk als het gaat om alcohol, drugs, 
gevaren van social media en loverboys.

• Drugsvrije zones rondom scholen en actieve 
handhaving hiervan.

• Een uitsterfbeleid van bordelen en ondersteuning 
voor prostituees die willen uitstappen.

Wijken
De ChristenUnie-SGP zet in op de eigen identiteit van 
de wijken. Aangezien de inrichting van de openbare 
ruimte het welbevinden en samenleven in een wijk 
kan stimuleren, worden bewoners betrokken bij het 
inrichten van hun wijk. Hierbij wordt rekening ge-
houden met ruimte voor ontmoeting, sport, rust en 
ontspanning met mogelijkheden voor kleinschalige 
economische activiteiten, zoals markten.
Bewoners, winkeliers, scholen, politie en woningcor-
poraties worden betrokken bij het formuleren van een 
eigen aanpak voor hun wijk. Een goede buurt maak je 
immers samen. Jongeren kunnen veilig naar school. 
Er is er ruimte om te spelen. Ouders kunnen hier met 
een gerust hart wonen, werken en winkelen. Ouderen 
en kwetsbare mensen kunnen volop van het leven 
genieten en veilig over straat. 
Voor het handhaven van de veiligheid zijn zichtbare, 
actieve en betrokken wijkagenten onmisbaar. Door 
wijkoverleg kunnen problemen voorkomen, vroegtij-
dig opgemerkt en aangepakt worden.

CONCREET

• Buurtbewoners worden actief betrokken bij 
veranderingen in hun leefomgeving.

• Promoten van intensieve buurtpreventie en 
WhatsApp-groepen.

• Een steunpunt in elke wijk waar burgers de 
wijkagenten kunnen spreken.

• Door snelle fietsverbindingen zijn alle 
basisvoorzieningen goed bereikbaar.
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Inclusief en veilig wonen 
Mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen, 
ook wanneer zorg nodig is. Zowel de woning als de 
openbare ruimte moet geschikt zijn voor ouderen en 
mensen met een beperking (zoals dit ook is vastgelegd 
in het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens) 
De ChristenUnie-SGP vindt dit een verantwoordelijkheid 
van de gemeente Gorinchem, woningeigenaren en 
woningcorporaties in samenwerking met zorgverleners.

CONCREET

• De gemeente stimuleert het levensloopbestendig 
maken van bestaande woningen. En bevordert de 
voorlichting, het meedenken over vergunningen 
en het faciliteren van de aanpassing.

• In bestemmingsplannen ruimte maken voor 
meer-generatiewoningen, mantelzorg-woningen 
en moderne hofjes.

• Initiatieven ten behoeve van omarmd wonen 
(waar generaties zich verbinden om elkaar hulp 
te bieden) positief benaderen.

• Bij nieuwbouw kiezen voor woonvormen die le-
vensloopbestendig zijn en inclusie bevorderen.

• De woningcorporatie stimuleren haar woning-
voorraad mee te ontwikkelen met de marktbe-
hoefte. Afstoten van incourante woningtypen 
mag niet worden belemmerd.

• Woningcorporaties stimuleren bij te dragen 
indien mogelijk en naar behoefte in zogenaamde 
goedkope ‘projectwoningen’ voor klussers op de 
koopwoningmarkt. 

• Verduurzamen van de woningvoorraad stimuleren.

• Afspraken met woningcorporaties zodat vol-
doende woningen geschikt zijn voor bewoners 
die zware zorg nodig hebben, zoals de groep 
jongvolwassenen met een psychiatrische 
achtergrond. 
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> Openbare ruimte
Verbinding met de toekomst:  
Klimaat, energie, milieu en duurzaamheid 
Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen van 
God en we dus verantwoord om moeten gaan met de 
schepping. Daar varen wij wel bij, evenals toekomstige 
generaties. 
Steeds meer mensen zijn zelf heel actief bezig met 
het werken aan een beter milieu. Inwoners wekken 
thuis duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. 
De ChristenUnie-SGP wil het ambitieniveau stevig 
omhoog brengen door de komende jaren concrete 
stappen te gaan zetten naar een energie neutrale 
stad. In samenwerking met de regio gaan we meer 
onze eigen energie en warmte klimaatvriendelijk 
opwekken, we blijven inzetten op energiebesparing 
en de nieuwbouw moet gasloos en energieneutraal 
zijn. Een integraal beleid op het gebied van klimaat en 
milieu is daarbij essentieel.

CONCREET

• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld 
door de gemeentelijke gebouwen verder te ver-
duurzamen en te investeren in duurzaamheid.

• Scholen krijgen ondersteuning bij natuur- en cul-
tuureducatie (Natuurcentrum). Scholen moeten 
daarbij ruimte krijgen voor een invulling, die bij 
de identiteit van de school past.

• Door de stad te vergroenen wordt het in de stad 
koeler en verbetert leefomgeving.

• De stad moet natuurlijker worden ingericht. 
Hierbij wordt rekening gehouden met biodiversi-
teit en educatie.

• We maken zoveel mogelijk gebruik van materiaal 
dat gerecycled is.

• Bij het aantrekken van bedrijven speelt duur-
zaamheid een grote rol.

Klimaatneutraal = normaal

Doordat het weer steeds extremer zal worden als 
gevolg van klimaatverandering, moeten we ons 
voorbereiden op momenten van extreme neerslag en 
droge periodes. Schoon regenwater is geen afval-
water, maar kunnen we goed gebruiken als spoel-
water voor toiletten en voor het bewateren van het 
gemeentegroen. De luchtkwaliteit in de stad moet 
verbeteren. 

CONCREET

• Integraal klimaatbeleid ontwikkelen.

• Een ambitieplan om Gorinchem in stappen naar 
energieneutraal te brengen.

• Meer ruimte voor groen en water. Bij herinrich-
ting wordt hier rekening mee gehouden.

• De aanleg groene daken en het verminderen van 
de verstening stimuleren door voorlichting en 
advies.

• De openbare ruimte duurzaam wordt ingericht.

• Lobby voor het verlagen van de maximum- 
snelheid op de omliggende snelwegen.

• Geen standaard straatgroen, maar een grote 
diversiteit aan bomen (zoals noten en fruit), 
bloemen en planten. Het mogelijk maken van 
pluktuinen waar beleving, ontmoeting en educa-
tie mogelijk is. 

• Het natuurcentrum wordt ondersteund voor 
natuureducatie, maar ook vanwege de functie in 
de wijk. 

• Bij rioolrenovaties zoveel mogelijk de afvoer van 
regenwater loskoppelen van de afvalwaterriole-
ring en dit nuttig te gebruiken. 

• (Particuliere) initiatieven op gebied van klimaat, 
duurzaamheid en milieu worden gestimu-
leerd, zoals het bouwen van windmolens en 
zonneparken.

• De opbrengsten van windmolens en andere 
energie-opwekkers storten we in een duurzaam-
heidsfonds van waaruit initiatieven bekostigd 
kunnen worden.
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> Cultuur, Sport en recreatie, 
Gorinchem en toerisme
Toerisme
Gorinchem is een unieke en prachtige oude ves-
tingstad. Archeologie en erfgoed zijn verbonden met 
de lokale identiteit van Gorinchem. De rijke geschiede-
nis is zichtbaar in de bebouwing, de openbare ruimte 
en in het cultuurlandschap. Dit maakt Gorinchem 
aantrekkelijk voor toerisme, zeker ook door de ligging 
in het mooiste rivierenlandschap van Nederland. 
We kunnen de stad en de regio nog aantrekkelijker 
maken voor meerdaagse bezoeken. Door het verbete-
ren van de bereikbaarheid, het samen optrekken met 
de regio als het gaat om toerisme (arrangementen en 
promotie bijvoorbeeld) en het creëren van verblijfs- 
en overnachtingsmogelijkheden.
ChristenUnie-SGP vindt cultuurbeleving heel be-
langrijk en wil zuinig zijn op de historische plekken 
en het aanzien van Gorinchem. Culturele activiteiten 
moeten ontstaan uit particulier initiatief en cultureel 
ondernemerschap (zoals bijvoorbeeld Periscoop en 
theater De Vijf Zinnen). De gemeente vervult daarin 
een stimulerende en ondersteunende rol. Wel moeten 
evenementen en cultuuruitingen bij de goede zeden 
passen en niet aanstootgevend zijn. Gorinchem 
huisvest momenteel een aantal bijzondere festivals 
waar mensen op afkomen. Daar willen we zuinig op 
zijn, terwijl we ook eerlijk willen kijken naar de schaal 
waarop dit gebeurd. 

CONCREET

• Investeren in regionale activiteiten die  
het toerisme bevorderen.

• Inzetten op kleinschalige festivals en activiteiten 
die meerwaarde creëren.

• Zorgen voor een goede plek waar je een boot te 
water kunt laten en waar kanosteiger en/of  
waterfietshaven gerealiseerd kan worden.

• Initiatieven ontplooien om marktplaats te zijn 
voor biologische (streek)producten.

• Behoud van de diensten van Riveer, o.a. door vloot 
geleidelijk te verduurzamen (elektrisch vervoer).

• Een actueel beleid voor archeologie en 
cultuurhistorie.

• Onderzoek naar herontwikkeling van de  
Westoever Linge voor wonen en cultuur.

• Zorgen voor een moderne, toegankelijke biblio-
theek met bijbehorende maatschappelijke voor-
zieningen (Limonadebrigade, Huis van Inspiratie).

• Om de vijf jaar het SYMPOSION mogelijk maken.

Sport
Naast cultuur kent Gorinchem ook veel mogelijkheden 
om te recreëren en te sporten.
Sporten is gezond, het versterkt sociale banden 
en vormt onze jeugd. Door samen te sporten leren 
kinderen essentiële vaardigheden. Aangezien Go-
rinchem waterrijk is moet elk inwoner kunnen leren 
zwemmen. We willen het sporten ondersteunen door 
als gemeente goede faciliteiten en accommodaties 
te bieden. Hierbij verdienen ouderen en gehandicap-
ten extra aandacht. De ChristenUnie-SGP vindt dat 
breedtesport bevorderd moet worden.

CONCREET

• Sport, spel en gezondheid via scholen stimuleren.

• Gorinchem Beweegt faciliteren, ook voor breed-
tesport. Scholen monitoren in groep 6 actief, 
welke kinderen niet zwemvaardig zijn en via 
stichting Leergeld wordt een passend oplossing 
gezocht.

• Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven 
en sportverenigingen door voldoende, goede en 
duurzame sportvoorzieningen door de realisatie 
van een sportzaal in Hoog Dalem die specifiek 
voor turnen (OKK) en handbal (Achilles) geschikt is. 

• Onderzoek naar de mogelijkheid een sportbus 
te laten rijden van Oost naar West, zodat meer 
sportdeelname mogelijk gemaakt wordt.
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> Verbinding met de regio: verkeer, 
toerisme, onderwijs en economie
Onderwijs
De ChristenUnie-SGP staat voor toegankelijk onderwijs 
waarin ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor 
hun kinderen en kunnen blijven kiezen voor scholen 
die passen bij de eigen identiteit. Voor leerlingen die 
door een beperking niet zelfstandig naar een pas-
sende school kunnen reizen en voor leerlingen die 
ver moeten reizen om een school met een passende 
identiteit te bereiken, is vervoer nodig. De gemeente 
vergoedt onder bepaalde voorwaarden (een deel van) 
van dit vervoer. De ChristenUnie-SGP wil dat de ver-
goeding voor ‘signatuurvervoer’ blijft. 
Een interessante ontwikkeling is het Integrale Kind 
Centrum dat sinds 2017 in ontwikkeling is. Voor kin-
deren tot twaalf jaar kan dit een goed instrument zijn 
om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale 
cohesie te bevorderen, maar scholen mogen niet 
worden gedwongen om zich om te vormen tot een IKC 
of brede school. 
Er zijn in Gorinchem speciale programma’s om kin-
deren met een onderwijsachterstand te helpen. De 
ChristenUnie-SGP wil laaggeletterdheid en taalachter-
standen effectief aanpakken. Naast het actief opspo-
ren van mensen die hierdoor op achterstand komen te 
staan is het bevorderen van leesgedrag onder jonge 
kinderen hierbij een belangrijk middel.

CONCREET

• De gemeente werkt mee bij de vergoeding van  
leerlingenvervoer aan (pleeg)ouders. Dat geldt 
zeker in het kader van een maatregel van 
kinderbescherming.

• In het integraal huisvestingsplan (IHP) worden de 
benodigde huisvestingvoorzieningen beschreven 
en gezocht naar afstemming op beleid voor leer-
lingenvervoer en passend onderwijs.

• Het duurzamer maken van (oude) schoolgebouwen  
heeft prioriteit, met name het binnenklimaat.

• De gemeente zet zich met andere partijen in om 
thuiszittende oudere jongeren te helpen aan een 
opleiding of werksituatie. 

Stimuleren van innovatie en onderwijs
De ChristenUnie-SGP pleit voor een goede aansluiting 
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarom is 
het nodig dat de gemeente het bedrijfsleven stimu-
leert om zich hiervoor samen met het (beroeps)onder-
wijs actief in te zetten. De ChristenUnie-SGP wil dat 
deze inzet gericht is op het aantrekken van huidige én 
toekomstgerichte werkgelegenheid. Een investering in 
de economie met rendement voor de lange termijn.

Hbo-opleidingen
Om kennis en kunde in Gorinchem vast te houden is 
aansluiting tussen voortgezet onderwijs en beroeps-
onderwijs nodig. De ChristenUnie-SGP wil daarom de 
onderwijsketen versterken door ruimte te geven aan 
passende hbo-opleidingen. Hbo-opleidingen op het 
gebied van ICT, maritieme techniek en zorg zijn aan-
trekkelijk voor het lokale en regionale bedrijfsleven. 
Wonen voor studenten of jonge werkenden dient een 
plaats te krijgen in Gorinchem. Locaties nabij het station 
genieten de voorkeur. Herbestemmen van kantoorruim-
te tot woonruimte zoals het voormalig belastingkantoor 
aan de Vroedschapstraat behoort tot de mogelijkheden 
om invulling te geven aan deze behoefte.

CONCREET

• Ruimte geven aan passende opleidingen op het 
gebied van techniek, ICT, maritieme techniek en 
zorg op vmbo/mbo niveau (‘t Gilde en Da Vinci) 
als op hbo-niveau.

Samen werken aan de (nieuwe) economie 
Gorinchem kent een relatief groot en sterk bedrijfs- 
leven. Een goed ondernemersklimaat, waarin ruimte  
is voor innovatie en creativiteit, is nodig voor de toe-
komst. Voor ChristenUnie-SGP is vooral de kwaliteit 
belangrijk. Als iedereen een kans krijgt en verantwoor-
delijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, 
als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is 
en binnen maatschappelijke randvoorwaarden plaats-
vindt, wordt die meerwaarde gecreëerd. 
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Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de 
lokale economie en de leefbaarheid. Lokale en regi-
onale ondernemers krijgen in het vestigingsbeleid de 
voorkeur boven nationale en internationale ketens. In 
het acquisitiebeleid van bedrijven houden we expliciet 
rekening met de consequenties van bedrijfsvestiging 
voor de concurrentiepositie van bestaande Gorcumse 
bedrijven.

Zondagsrust 
De ChristenUnie-SGP hecht veel waarde aan de geza-
menlijke rustdag: ook kleinere ondernemers moeten 
hier gebruik van kunnen maken. Winkeliers mogen 
niet gedwongen worden op zondag open te gaan.
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen
Sociale ondernemers (ondernemers die innovatieve 
oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitda-
gingen) krijgen een grotere kans bij aanbestedingen 
en overheidsinkoop; zo mogelijk is social return een 
voorwaarde.

CONCREET

• Opkomen voor (kleine) ondernemers door zich in 
te zetten voor de samenwerking op de bedrijven-
terreinen, het instellen van parkmanagement  
(om het gebied up-to-date te houden en ver-
duurzaming te stimuleren).

• Bescherming van kleine winkeliers en  
werknemers, die in de problemen komen door 
winkelopenstelling op zondag.

• Kleinschalige bedrijven stimuleren en passende 
voorzieningen voor Startups; relatief kleine  
huisvesting met korte huurtermijnen.

• De gemeente motiveert ondernemers, door  
zelf het goede voorbeeld te geven en op tijd  
de rekeningen te betalen.

• De inkoop van de gemeente wordt zoveel  
mogelijk lokaal en/of regionaal gedaan.

• Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij 
het vervullen van vacatures.

• Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat 
aansluit op de arbeidsmarkt.

Mobiliteit
Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds 
neemt het aantal auto’s toe. Ook het verkeer tussen 
Oost en West vanwege de ontwikkeling van Hoog 
Dalem. De Christen-Unie-SGP vindt dat de belangrijke 
doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten 
de woonkernen moeten worden geleid. Het open-
baar vervoer moet geoptimaliseerd zodat wijken en 
bedrijventerreinen bereikbaar zijn. Station Papland 
zal robuust ontwikkeld moeten worden met goede 
voorzieningen voor fietser en voetganger; Snelle en 
veilige fietsverbindingen moeten ertoe leiden dat 
mensen eerder voor de fiets kiezen. ChristenUnie-SGP 
zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer.

CONCREET

• Een lange termijn integrale Mobiliteitsvisie  
Gorinchem waarin de mobiliteitsambities uit  
Visie van de Stad zijn uitgewerkt, met daarin  
ook het vervoer over water.

• Actuele verkeersknelpunten, zowel ten aanzien 
van verkeersveiligheid als doorstroming, moeten 
met spoed worden aangepakt.

• Aanleg van Ringweg ‘Gorinchem Noord’ in  
samenhang met de doorstroming op de  
Banneweg ontwikkelen.

• Actieve lobby voor een goede ov-verbinding 
Utrecht - Gorinchem - Breda.

• Ontbrekende schakels in het fietspadennet 
moeten in kaart worden gebracht en worden 
ingevuld (de fietsverbinding over het Kanaal van 
Steenenhoek bijvoorbeeld).

• Veilige fietsroutes van en naar de scholen (route 
rotonde De Kom - Stationsweg - Groote-/Kleine 
Haarse kade).

• Bij voorkeur gescheiden verkeerstromen: de fietser 
niet inzetten als verkeer remmende maatregel.

• Wijkacties om gedragsveranderingen te realiseren;

• De bevoorrading van supermarkten en groot- 
winkelbedrijven in het centrum moet.

• worden geoptimaliseerd. Met speciale aandacht 
voor de Lingehaven.

• Beveiligde fietsenstallingen en oplaadpunten 
voor de elektrische fiets.

• Goed onderhoud aan wegen, fiets-,  
en wandelpaden.
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In de regio hebben werken verschillende gemeentes 
intensiever samen. Een aantal gemeentes werkt zelfs 
toe naar een fusie. Gorinchem heeft zich in de laatste 
decennia niet voldoende geprofileerd als samenwer-
kingspartner. De samenwerking met buurgemeenten 
kan beter. 
Gorinchem zal een open en constructieve houding in 
moeten gaan nemen naar zijn buurgemeenten, met 
daarbij oog voor ieders belangen.

Gorinchem zelfstandig?
De ChristenUnie-SGP vindt samenwerking op het 
gebied van dienstverlening belangrijk.
Provinciegrenzen zijn geen barrière voor de samen-
werking. Het project ‘Grenzeloos Samenwerken’ is wat 
dat betreft een goed voorbeeld waar Gorinchem bij 
aangesloten moet blijven.
De verschillende gemeenschappelijke regelingen, 
zoals Waardlanden en Avres functioneren tot nu toe 
naar tevredenheid. Wel dreigen deze samenwer-
kingsverbanden uiteen te vallen door herindelingen 
of het overgaan naar een andere provincie. Stappen 
zijn nodig de om de gemeenschappelijke regelingen 
overeind te houden. 

CONCREET

• Keuzes voor schaalvergroting worden gemaakt 
op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en 
herkenbaarheid. 

Gorinchem en de regio
De ontsluiting van de A27 en de A15 is een regio-
naal probleem. De ChristenUnie-SGP wil de dialoog 
aangaan met de regio. Zodra begonnen wordt met 
een tweede brug over de Merwede (verbreding van 
de A27) zullen ook andere gemeentes zoals Giessen-
landen en Werkendam overlast ondervinden. Samen 
optrekken maakt ons sterker.
Op het gebied van onderwijs huisvest Gorinchem 
veel opleidingen die een regionale functie hebben. 
ChristenUnie-SGP is enthousiast dat in Gorinchem een 
hbo-ICT-opleiding is gestart en zou graag ook een hbo 
op maritiem gebied een plek bieden in Gorinchem.  
Samenwerken met de regio en het bedrijfsleven is 
hierbij essentieel.

 

‘Samenwerking is nodig 
en een luisterend oor voor 
elkaars belangen én de wil 
om elkaar hierin te helpen’ 

> Gemeentelijke samenwerking  
en herindelen

Stem 21 maart

ChristenUnie-SGP!



Stem 21 maart

ChristenUnie-SGP!


