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De gemeente isDe gemeente is  

er voor jouer voor jou  

Je krijgt vast wel eens een brief van de gemeente Vijfheerenlanden. Én? Snap je die brief dan ook goed?
Veel brieven die de gemeente stuurt, zijn lastig te lezen. De ChristenUnie wil dat iedereen de brieven van de
gemeente makkelijk kan lezen. De ChristenUnie heeft ervoor gezorgd dat de gemeente hier meer op let. Dat
er Direct Duidelijk geschreven wordt door de gemeente. Zo gaan mensen de gemeente ook meer
vertrouwen. Er zijn al best veel brieven makkelijker gemaakt. Maar nog lang niet alle brieven. Daarom willen
wij dat de gemeente hiermee door blijft gaan.

Meedenken en doen voor je dorp of wijk

De mensen die voor de gemeente werken, weten veel. Maar niet alles. Dat kan ook niet. Soms kan je als wijk
of buurt dingen zelf beter doen of heb je een goed idee. Dan mag je de gemeente hiervoor uitdagen en/of
budget krijgen. Als een dorp of wijk het handig vindt om hiervoor een dorpsraad te starten. Dan moet dat
kunnen. Zo maken we samen onze wijken en buurten mooier. De Kracht van Samen dus. 

Jongeren mee laten praten

Plannen die we nu maken, hebben gevolgen voor de toekomst van de jeugd. Wij vinden dat jongeren mee
moeten praten over grote beslissingen in de gemeente. Hoe we dat het beste kunnen doen? Dat horen we
graag van de jongeren zelf. Voor de basisschoolkinderen willen we een kinderburgemeester krijgen. 
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Energie en klimaatEnergie en klimaat

Gewoon zo door blijven gaan als we nu doen. De lucht wordt ongezonder. Stroom en gas worden
duurder. Huizen en gebouwen verwarmen wordt steeds duurder
Zorgen dat wij zelf de energie opwekken die we ook zelf gebruiken. Energieneutraal worden dus. Daarbij
hoort ook: inwoners helpen om minder energie te gebruiken. 

We denken er vaak niet meer aan dat de stroom die we gebruiken ook ergens vandaan komt. Tot nu toe
gebruikten we voor het maken van die stroom vaak gas en kolen. Het gebruik van gas en kolen is niet goed
voor de aarde. En deze stoffen raken ook op.
God geeft ons een belangrijke taak: zorgen voor Zijn schepping, onze aarde. We moeten dus op zoek naar
andere manieren om stroom op te wekken. Manieren die minder slecht zijn voor de aarde en onze
gezondheid. De ChristenUnie vindt dat we hiervoor meer windmolens moeten plaatsen en zonnepanelen op
onze daken kunnen leggen. 

Zon op dak

Heel veel gebouwen in onze gemeente hebben nog geen zonnepanelen op hun dak liggen. Kijk maar eens
bij de gebouwen op het industrieterrein, of op de schuren bij boerderijen. De ChristenUnie vindt dat we
eerst deze daken zoveel mogelijk moeten gebruiken. Weilanden en landbouwgrond zijn niet bedoeld voor
zonnepanelen. Daar horen dieren op te lopen of voedsel op verbouwd te worden. Wel kan het soms handig
zijn om, onder een windmolen, zonnepanelen te zetten. Dit zal per situatie moeten worden bekeken.

Windmolens

Om een goede plek voor de windmolens te kiezen, moeten we goed kijken waar het kan. We moeten erop
letten dat de windmolens geen problemen geven. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van mensen of de
natuur. De inwoners moeten mee kunnen praten voor we een plek kiezen.

Meer energie opwekken en minder gebruiken

Energie/stroom gebruiken kost geld. We zien nu al dat onze energierekening steeds hoger wordt. Als we de
energierekening omlaag willen krijgen, moeten we dingen veranderen. Deze veranderingen kosten geld,
maar leveren daarna ook weer veel op. De ChristenUnie vindt dat niets veranderen geen keuze meer is. Wat
valt er dan te kiezen?

1.

2.

De ChristenUnie kiest voor optie 2. Wij willen dat wij meer energie zelf gaan opwekken. 
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Huizen isoleren

De ChristenUnie wil dat de gemeente mensen helpt om minder energie te gebruiken. Dit kan vooral door
woningen beter te isoleren. Daarmee zorgen we ervoor dat ons huis met minder energie verwarmd kan
worden en de energierekening lager wordt. De ChristenUnie wil dat de gemeente mensen die weinig
geld hebben, helpt bij het verduurzamen van de woning. Bijvoorbeeld door het samen kopen van
zonnepanelen. Of via hulp van energiecoaches die weten hoe je subsidies aan moet vragen.

Tegels eruit, planten erin!

De laatste jaren verandert ons weer. We hebben vaker hele zware regenbuien met overstromingen. En
we hebben vaker hele lange droge en hete periodes in de zomer. Dit komt door de klimaatverandering.
Nu zien we nog veel tuinen met bijna alleen maar tegels. Tegels zorgen ervoor dat het regenwater niet
goed weg kan. Hierdoor raakt het riool overvol. Ook houden de tegels bij heet weer de warmte heel erg
vast. Ons klimaat heeft juist meer bomen en planten nodig. Ze houden het water vast als het heeft
geregend en zorgen voor verkoeling in de zomer. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat
inwoners tegels uit de tuin weghalen en hun tuin groener maken. Wij willen ze helpen met bijvoorbeeld
een tegoedbon.

Meer ruimte voor groen en bewegen

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er in de wijken meer plek komt voor groen, bewegen en
ontmoeten. Wij willen minder stilstaande auto’s in de wijk. Dit kan als meer mensen gebruik maken van
deelauto’s. Zo kunnen straten groener worden en rijden er minder auto’s. Bij nieuwbouw moet parkeren
zoveel mogelijk op eigen terrein. Waar parkeerplaatsen nodig zijn, willen we meer groene
parkeerplaatsen. Dat zijn parkeerplaatsen die van open stenen gemaakt zijn, zodat er kleine planten
doorheen kunnen groeien.  
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In onze dorpen en steden krijgen veel mensen hulp van de gemeente. Soms omdat ze arm zijn. Soms
omdat ze ziek zijn of een ziek kind hebben. Soms omdat ze vluchteling zijn en hier een plek moeten
krijgen. En zo is er nog veel meer waarvoor de gemeente er is. De ChristenUnie wil dat mensen die het
thuis moeilijk hebben, goed door de gemeente geholpen worden. Dit kan door je op de juiste hulp te
wijzen. Het kan ook zijn door je advies te geven waar je zelf mee aan de slag kan. Met je gezin, of
bijvoorbeeld met je buren. Zodat je daarna, als dat kan, weer zonder hulp van de gemeente verder kunt.
 

Elkaar helpen

Er zijn in onze gemeente best veel mensen die andere mensen helpen omdat ze het zelf niet kunnen.
Denk aan boodschappen doen, het huis schoon maken. Of hulp geven aan een familielid dat een
beperking heeft. Deze mensen noemen we mantelzorgers. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we
jonge en oudere mantelzorgers helpen zodat zij anderen weer kunnen helpen.  

Schulden en armoede

Ook in onze gemeente zijn er mensen die in armoede leven of schulden hebben. Dit levert bij die
mensen veel stress op en dit is niet goed voor de ongezondheid. Dit is niet goed voor de ouders en al
helemaal niet voor de kinderen. School is moeilijker, sporten kan niet zomaar. Het is goed om gezinnen
en jongeren met schulden en armoede snel te helpen. Dat kan de gemeente doen. Zo kunnen we
grotere problemen voor zijn. De ChristenUnie is blij dat zij heeft geholpen dat er meer geld hiervoor is
gekomen. Dat willen we ook voor de komende jaren doen. Zo kunnen we nog meer gezinnen helpen om
weer een beter leven te krijgen.

Iedereen doet mee

Of je nu niet goed kunt lopen, niet goed kunt lezen, of arm bent. Welke reden er ook is dat je minder
makkelijk mee kan doen. Het maakt niet uit. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen mee kan
doen. Waar het nodig is, moet de gemeente helpen om dit makkelijker te maken. Bijvoorbeeld met de
programma’s die de bibliotheek heeft.

Zorg voor elkaarZorg voor elkaar
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Gezinnen helpen als ze moeite hebben met het opvoeden.
Ouders andere ouders laten helpen zodat ze van elkaar leren.
Zorgen dat grote problemen voorkomen worden; preventie noemen we dat.
Met het onderwijs samenwerken, zodat kinderen die extra hulp nodig hebben bij leren dit ook
krijgen.
Zorgen voor goede gymlessen zodat kinderen goed leren bewegen. En ook hun sportieve talenten
kunnen ontwikkelen.
Zorgen voor naschoolse activiteiten om andere talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Gezond en veilig opgroeien

Voor kinderen is het belangrijk dat ze in een veilige omgeving, gezond opgroeien. En dat ze hun
talenten volop kunnen ontwikkelen. Voor de ChristenUnie betekent dit dat:

7

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Vijfheerenlanden in Gewone Taal 2022-2026



Leven op een fijne plekLeven op een fijne plek

In onze mooie gemeente hebben we veel scholen, veel plekken om te sporten, meerdere
bibliotheken, dorpshuizen en speelveldjes. Plekken die belangrijk zijn om andere mensen te
ontmoeten. Er worden activiteiten gehouden die zorgen voor gezelligheid, ontspanning en
sportiviteit. De ChristenUnie vindt het ook belangrijk dat deze plekken er zijn. Nu is er altijd wel iets
te doen in de buurt waar je woont. 

Sport, Cultuur en Recreatie
 
De ChristenUnie vindt het belangrijk om met elkaar van sport, kunst, muziek en cultuur te genieten.
Evenementen zoals Glassdance en de Vrijstad-Vianen-loop of een bezoek aan een museum, zijn
voor veel mensen een feestje. De ChristenUnie is er trots op dat er zoveel te doen is. En dat er
zoveel vrijwilligers zijn die helpen bij de organisatie. Wij willen er met jullie voor zorgen dat dit zo
blijft. 

Als het aan ons ligt krijgt ieder huis in Vijfheerenlanden de Struingids tussen Lek en Linge. Zo komt
iedereen meer te weten over de wandelroutes, kunst & cultuur en de natuurgebieden in de
gemeente.

8

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Vijfheerenlanden in Gewone Taal 2022-2026



WonenWonen

Veel mensen in onze gemeente zoeken een huis dat bij hen past. Sommigen willen een huis kopen.
Anderen willen een huis huren. Op meerdere plekken is dat best lastig omdat er niet veel huizen
gebouwd worden. De ChristenUnie wil dat er in alle dorpen en wijken huizen bij komen. Om te
bepalen hoeveel erbij moeten komen, willen we kijken naar wat past bij het dorp of de wijk. Er is niet
genoeg plek in onze dorpen om de grote hoeveelheid huizen te bouwen die er nodig zijn. Daarom
moet er ook bij de grotere plaatsen gebouwd worden. Er zijn ook oudere mensen die niet willen
verhuizen, maar die langer in hun eigen huis willen blijven wonen. Om hen te helpen hun huis aan
te passen, moeten ze hulp kunnen krijgen van de gemeente.

Een passend huis voor iedereen

De huizen die we bouwen in Vijfheerenlanden moeten passen bij wat inwoners zoeken. Dus:
starterswoningen voor jongeren die een huis willen kopen. Seniorenwoningen voor ouderen. En
altijd een mix van huizen voor mensen met meer en minder geld. Een mix van lagere en hogere
huur en van goedkopere en duurdere koophuizen. En een mix van grote en kleine huizen. 

Bij het bouwen van extra huizen vindt de ChristenUnie het belangrijk dat we er goed op letten dat
we hier niet te veel natuur en groen landschap voor in leveren. Dat kan met slimme plannen. Wij
vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk binnen de dorpsgrenzen bouwen. En dat we
leegstaande gebouwen ombouwen tot woningen. Daarbij onderzoeken we mogelijkheden voor
andere manieren van wonen, zoals wonen in groepen en hele kleine huizen (tiny houses). 
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Wij zijn blij en trots op onze lokale bedrijven. Zij zijn belangrijk voor de inwoners en zorgen voor
werk. De ChristenUnie vindt dat bedrijven eenvoudiger hulp moeten kunnen krijgen van de
gemeente. En dat de gemeente kan helpen bij kennisdeling tussen bedrijven. 
Er zijn in de afgelopen tijd keuzes gemaakt om de bedrijventerreinen in Meerkerk en Hagestein uit
te breiden. Dit vinden wij goed. Verder moet de gemeente geen natuur meer weghalen voor grote
bedrijven. We hebben juist meer natuur, groen en bos nodig. Dus het buitengebied willen wij niet
gebruiken als plaats voor bedrijven. 

Rustdag

Wij zien dat veel kleine winkeliers het extra moeilijk hebben door de extra koopzondagen. Klanten
gaan dan naar de winkels die open zijn op zondag, en gaan in de week dan minder naar winkels die
op zondag dicht zijn. Zelf bepalen is daardoor vaak helemaal niet goed mogelijk. Wij vinden het
belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen werken, zorgen en uitrusten. Wij willen daarom niet
meer koopzondagen. 

Boeren en tuinders

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond
voedsel. De ChristenUnie is trots op onze boeren en tuinders. De ChristenUnie ziet dat boeren en
natuur vaak tegenover elkaar gezet worden. Dat is niet terecht. Boeren en tuinders werken aan
goed en gezond voedsel en staan dicht bij de schepping. Wij willen met hen kijken hoe zij de natuur
en het landschap kunnen verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door kringlooplandbouw. Ook willen wij
kijken of er nog meer producten van onze eigen boerderijen in onze eigen gemeente verkocht
kunnen worden. 

Arbeidsmarkt

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen meer zijn dan ‘geldverdieners’. Vrijwilligerswerk,
voor de kinderen zorgen of mantelzorgen vinden wij ook heel waardevol. Voor mensen met een
beperking moet het mogelijk zijn om hun talenten in te zetten, betaald of onbetaald. 

Met mensen die een uitkering ontvangen en/of al lang werkloos zijn, willen we kijken op welke
manier zij toch weer een baan kunnen krijgen. Dit kan door te zoeken naar andere wegen naar werk
en door het inzetten van bijstand met minder regels. De gemeente zorgt ervoor dat er een goed
vindbare plek is waar jongeren, werkzoekenden, mensen met een beperking, nieuwkomers en
werkgevers elkaar makkelijk kunnen vinden en zo tot een optimale match kunnen komen.

EconomieEconomie
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VerkeerVerkeer

Uit onderzoek weten we dat in meer dan 50% van de keren dat we weggaan, we een korte afstand
afleggen. Door meer fiets- en wandelpaden kunnen we nog meer en op een gezonde manier
genieten van onze mooie landelijke omgeving. Daarmee maken we Vijfheerenlanden ook
aantrekkelijker voor scholieren, wandel- en fietstoeristen en sporters van buiten onze gemeente. 

De ChristenUnie kiest voor het STOP-principe bij de verdeling van onze ruimte: Eerst zetten we in
op Stappen (lopen), dan Trappen (fiets), dan Openbaar vervoer en vervolgens pas de Personenauto.
In onze gemeente zorgen we er zo voor dat mensen lopend en fietsend veilig hun weg vinden. 

Openbaar vervoer

Het Openbaar Vervoer is in veel dorpen niet goed geregeld. Het is belangrijk dat dit beter geregeld
wordt. Dat inwoners van de dorpen vaker en makkelijker met het OV kunnen reizen. Als dat niet
met de normale busdiensten kan, dan moet de gemeente met de provincie een alternatief regelen.
Zo kiezen meer mensen voor het openbaar vervoer in plaats van de auto. Wij willen dat stations en
bushaltes goed toegankelijk zijn voor voetgangers, ook voor ouderen en mensen met een
beperking. We willen OV-fietsverhuur op alle OV-knooppunten. En goede verbindingen tussen
fietsroutes en punten van openbaar vervoer. 

Verkeersveiligheid

In sommige dorpen is het erg druk met auto’s die door het dorp sluipen om files te ontlopen. Ook bij
scholen is het vaak erg druk met auto’s. Dit zorgt voor veel onveiligheid. De ChristenUnie vindt
verkeersveiligheid belangrijk. Voor plekken die gevaarlijk zijn, moeten we zoeken naar een goede
oplossing. 
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VeiligheidVeiligheid

Het is heel belangrijk dat je je veilig voelt in huis, op je werk, als je sport of je op een andere manier
ontspant. Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, betrokken bij de veiligheid op straat, in
de wijk en in huis. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van Burgernet en van appgroepen in de wijk.
Als er een onveilige situatie is, dan moeten er wijkagenten of BOA’s zijn om hulp te bieden. Wij
vinden het dan ook belangrijk dat er genoeg wijkagenten zijn.

Soms is er een plek waar vaker problemen zijn, maar waar de politie of de BOA’s niet altijd erbij
kunnen zijn. Dan kan Cameratoezicht helpen. Bijvoorbeeld wanneer er overlast is bij
uitgaansgelegenheden of bij plaatsen waar veel meldingen van inbraak zijn. De ChristenUnie vindt
privacy ook belangrijk en wil graag betere wetten daarvoor. We willen dus alleen maar
cameratoezicht op plekken waar dat echt nodig is. 
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