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1. Kernwaarden en drijfveren
De SGP Vijfheerenlanden presenteert u het verkiezingsprogramma ‘In Vertrouwen vooruit’.
De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de
Bijbel. Dat betekent dat de SGP de overheid ziet als dienares van God. De
overheid zet zich in die hoedanigheid, vanuit het vertrouwen op de hulp
van God, in voor het belang van burgers. Dit ziet u ook terug in de
hoofdletter van de titel van ons verkiezingsprogramma. Verder zijn
thema’s als liefde voor de God van de Bijbel, onze medemens, de zondag
en een overheid die hieraan vorm en inhoud geeft voor ons belangrijke
idealen. In de politiek moeten er keuzes worden gemaakt. Dat verwacht
u ook van ons als christelijke partij. In ons verkiezingsprogramma leest u
wat we willen bereiken de komende periode. We zijn daarbij bereid om
te luisteren naar uw wensen, een uiting van vertrouwen in elkaar. Ook
daarom hebben we ons verkiezingsprogramma de titel ‘In Vertrouwen
vooruit’ gegeven. De SGP wil graag in vertrouwen werken aan het realiseren van vooruitgang in onze gemeente. Daarbij
hecht de SGP grote waarde aan de authenticiteit van haar kernen. Iedere kern en/of wijk is tenslotte uniek en heeft haar
eigen belangen. Daar wil de SGP rekening mee houden.

Wat wil de SGP?
Voor de komende periode heeft de SGP de volgende aandachtspunten binnen onze belangrijkste thema’s:
Ondernemen:
• De SGP is voor een goed ondernemersklimaat, ook voor agrariërs, wat blijkt uit: een goede communicatie tussen
gemeente en ondernemers, waar regels eenduidig, beschermend & terughoudend zijn en waar in de historische
winkelcentra in Leerdam en Vianen gratis geparkeerd kan worden
Agrarisch beleid:
• De SGP wil dat er een landbouwvisie komt voor onze agrarische sector, met uitgangspunten als: het behoud van
het landbouwareaal om in te kunnen spelen op de huidige ontwikkelingen, het vergroten van de kennis over
deze sector op het gemeentehuis en onder onze inwoners en het versterken en bereikbaar houden van ons
platteland.
Wonen:
• De SGP wil dat er in allé kernen voldoende woningen worden gebouwd, met speciale aandacht voor starters en
senioren, door het realiseren van kleinere en pré-mantelzorgwoningen, zodat de kernen leefbaar en vitaal
blijven, waarbij eigen inwoners voorrang krijgen.
Financiën:
• De SGP is voor een solide en transparant financieel beleid met een structureel sluitende begroting en zo laag
mogelijke lasten voor haar inwoners & bedrijven.
Zorg
• De SGP zet zich in voor het welzijn van de haar inwoners, door zorg te dragen voor betaalbare jeugd- en
ouderenzorg en richt zich daarbij op een vroegtijdige signalering en aanpak van armoede ook onder jongeren.
Aan de hand van deze aandachtspunten hopen we in vertrouwen verder te gaan om vorm en inhoud te geven aan de
gemeente Vijfheerenlanden.

Wat betekent dit voor u/ jou?
Een gemeente waar het goed wonen is met een aantrekkelijk werkklimaat
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2. Burger, bestuur & veiligheid
Wat denkt de SGP hiervan?
Het gemeentebestuur is primair verantwoordelijk voor het algemeen belang en het gevoel van
veiligheid. Zorgen voor veiligheid behoort namelijk tot de kerntaken van de overheid. Hierbij dient
in alle gevallen rekening gehouden te worden met de eigenheid van de kernen.

Wat wil de SGP?
Voor de komende periode heeft de SGP op het gebied van burger, bestuur en veiligheid de
volgende aandachtspunten:
● Het waarderen van de kracht van de hele samenleving door de gemeente;
● Inzet van het gemeentebestuur voor één wijkagent per 5000 inwoners;
● Zorgen voor meer (gevoel van) veiligheid door inwoners in samenwerking met Buurtpreventie, Buurttoezicht en
de gerichte inzet van politie en BOA’s.

Wat betekent dit voor u/ jou?
Iedereen telt, doet en denkt mee en iedereen heeft een veilige woonomgeving

3. Sociaal domein
Wat denkt de SGP hiervan?
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving en omzien naar mensen in
kwetsbare omstandigheden. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen
worden door ons intensief betrokken bij het gemeentelijke beleid in het sociaal
domein. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid binnen de financiële kaders. Zorg,
ondersteuning en vrijwilligerswerk waardeert en stimuleert de partij als nuttige
maatschappelijke bijdragen.

Wat wil de SGP?
Op het gebied van het sociaal domein heeft de SGP voor de komende periode de volgende aandachtspunten:
● Keuzevrijheid in de zorg en toegankelijkheid van de zorg onafhankelijk van inkomen en vermogen;
● Eigen verantwoordelijkheid van jongeren, ouders en de gemeenschap bevorderen;;
● Preventieve voorlichting op gebied van verslaving en obesitas en voorlichting met betrekking tot het omgaan
met het eigen financiële huishoudboekje;
● Vroegtijdig signaleren en ondersteuning van financieel zwakkeren om te kunnen voorzien in de noodzakelijke
levensvoorwaarden;

Wat betekent dit voor u/ jou?
Betaalbare en optimale zorg voor iedereen naar eigen keuze
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4. Economie & landbouw
Wat denkt de SGP hiervan?
De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk.
Ondernemers zijn als werkgevers binnen onze gemeente de ruggengraat van onze
economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid.
Daarnaast dient de agrarische sector vanuit economisch en landschappelijk belang
speerpunt van beleid te zijn in onze plattelandsgemeente. Het is steeds belangrijker
om als gemeente met agrariërs en siertelers in gesprek te gaan over een
toekomstbestendig agrarisch beleid..

Wat wil de SGP?
De SGP heeft voor de komende periode wat betreft van economie en landbouw de volgende aandachtspunten:
● Goede bereikbaarheid van en voldoende en gratis parkeergelegenheid in en rondom de winkelcentra, in het
bijzonder wat betreft de historische binnensteden van Leerdam en Vianen;
● Ruimte voor alle agrarische bedrijven om zich te ontwikkelen: gangbaar of biologisch, met of zonder verbreding,
groot of klein, met extensieve of intensieve veehouderij;

Wat betekent dit voor u/ jou?
Optimaal winkelen, voldoende werk en gezonde agrarische bedrijven

5. Volksgezondheid & Educatie
Wat denkt de SGP hiervan?
Rentmeesterschap staat centraal binnen de SGP. We willen goed omgaan met
de schepping en de volksgezondheid. Daarmee staan we een duurzame
samenleving voor. Met het oog op de toekomst is ook aandacht voor het
onderwijs van belang. De overheid is verantwoordelijk voor goed onderwijs en
voor toezicht op de onderwijskwaliteit, gebaseerd op de grondwettelijke vrijheid
van onderwijs.

Wat wil de SGP?
Met betrekking tot volksgezondheid en educatie heeft de SGP voor de komende periode de volgende aandachtspunten:
●
●
●

Scholen in alle kernen behouden;
Voldoende huisvesting voor bewegingsonderwijs faciliteren, zo dicht mogelijk bij de school;
Bestaande bibliotheken of bibliotheekvoorzieningen in elke kern handhaven, waarbij de Bibliotheek op school
een alternatief kan zijn.

Wat betekent dit voor u/ jou?
Verantwoord onderwijs in veilige en duurzame gebouwen
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6. Cultuur, recreatie & sport
Wat denkt de SGP hiervan?
De SGP hecht grote waarde aan cultuur en cultuuruitingen als deze dienen tot eer van God
en tot bevordering van het welzijn van de naaste. Toeristische voorzieningen en activiteiten
moeten wel passen bij het karakter van de stad of het dorp waarin ze gerealiseerd worden
en ze moeten de zondagsrust niet aantasten. De gemeente Vijfheerenlanden is vooral
aantrekkelijk vanwege de mogelijkheden tot wandelen, fietsen en het maken van
cultuurhistorische uitstapjes.

Wat wil de SGP?
Voor de komende periode heeft de SGP op het gebied van cultuur, recreatie en sport de volgende aandachtspunten:
●
●
●

Cultuureducatie binnen de identiteit van de scholen stimuleren om het historisch besef van de eigen omgeving
te vergroten;
Actueel beleid voeren voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische elementen en plaatsen
behouden blijven en zichtbaar zijn;
De voorziening van dorpshuizen borgen vanwege hun onmisbaarheid op cultureel, recreatief en vaak ook
sportief vlak in een kern of wijk;

Wat betekent dit voor u/ jou?
In iedere kern een dorpshuis waar elke inwoner gebruik van kan maken

7. Duurzaamheid, milieu & leefomgeving
Wat denkt de SGP hiervan?
Zoals in het kader van volksgezondheid reeds is genoemd, staat rentmeesterschap
centraal binnen de SGP. De partij staat een nuchter klimaatbeleid voor waarbij het van
belang is dat de gemeente een lokale duurzaamheidsagenda hanteert. We moeten
zorgvuldig omgaan met het milieu en de leefomgeving blijvend op een goed
kwaliteitsniveau houden. Daarom verdienen het schoonhouden van het milieu en het
behouden van groen extra aandacht.

Wat wil de SGP?
Op het gebied van duurzaamheid, milieu en leefomgeving heeft de SGP voor de komende periode de volgende
aandachtspunten:
● Duurzaamheid aanpakken door middel van landelijk, provinciaal én lokaal klimaatbeleid;
● Eerst inzetten op zonne-energie op daken en pas daarna op eventuele restgronden;
● De afvalbrengstations in Leerdam en Vianen behouden en gratis toegankelijk laten blijven voor particulieren.

Wat betekent dit voor u/ jou?
Een duurzame gemeente en een schone woonomgeving
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8. Ruimtelijke ordening, wonen, verkeer & vervoer
Wat denkt de SGP hiervan?
De SGP wil dat er binnen de Vijfheerenlanden gebouwd wordt met het oog op de vraag
uit de lokale bevolking. Daarbij moeten diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van
woningen in balans zijn. Wat het vervoer betreft wil de SGP graag dat de belangrijke
doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen blijven. Verder zou
het fietsverkeer kunnen worden geoptimaliseerd.

Wat wil de SGP?
De SGP heeft voor de komende periode wat betreft ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer de volgende
aandachtspunten:
●
●
●
●

In alle kernen gevarieerd bouwen waarbij de vraag uit de lokale bevolking leidend is;
Aan inwoners met ‘kernbinding’ een voorkeurspositie op de woningmarkt geven;
Aanleg van rondwegen om woonkernen te ontlasten;
Vijfheerenlanden stimuleert daarnaast ook fietsen en lopen, waarbij veilige fietsroutes van schoolgaande
kinderen speciale aandacht krijgen.

Wat betekent dit voor u/ jou?
Een betaalbare woning voor iedereen met voldoende speelruimte

9. Financiën en risico’s
Wat denkt de SGP hiervan?
Voor de uitvoering van beleid in de gemeente Vijfheerenlanden zijn voldoende
financiële middelen nodig. Daarom is een solide beleid dat transparant, gezond en
verantwoord voor de SGP het uitgangspunt. Dat betekent dat alle plannen in de
jaarlijkse begroting financieel helder en inzichtelijk moeten worden gemaakt. Verder
streeft de partij naar een zo laag mogelijke OZB. Ten slotte wil de SGP graag inzicht
hebben in alle risico’s door alle conjuncturele risico’s en beleidsrisico’s jaarlijks in
beeld te brengen.

Wat wil de SGP?
Met betrekking tot financiën en risico’s heeft de SGP voor de komende periode de volgende aandachtspunten:
●
●
●
●

Een structureel sluitende begroting om tegenover structurele uitgaven ook structurele inkomsten te plaatsen;
Transparantie van het door de gemeente gevoerde (financiële) beleid;
Subsidies verstrekken wanneer deze een aanvullend karakter hebben;
De grootte van de risico’s en de kans dat een risico zich voordoet in kaart brengen;

Wat betekent dit voor u/ jou?
Een financieel gezonde gemeente en zo laag mogelijke lasten
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Op wie kunt u stemmen?

1. Evert Geluk, Leerbroek
2. Kees Vermaat, Leerbroek
3. Henri Wijnmaalen, Vianen
4. Dirk de Bruijn, Everdingen
5. Ton de Bruijn, Leerdam
6. John Hoogendoorn, Everdingen
7. Jasper Boet, Kedichem
8. Jan den Hartog, Lexmond
9. Willem. den Hartog, Leerdam
10. Matteo de Visser, Leerdam
11. Evert van Asselt, Leerbroek
12. Willem de Bruijn, Lexmond
13. Henk Verrips, Leerdam
14. Gert Zuiddam, Vianen
15. Andre Baars, Nieuwland
16. Johan Benschop, Leerdam
17. Jaap Benschop, Tienhoven
18. Arend Jan van der Kooij, Leerdam
19. Leo het Lam, Ameide
20. Floris van der Zouwen, Leerdam
21. Wilbert Goedhart, Hei- en Boeicop
22. Ds. N. den Ouden, Leerbroek
23. Ds. A. van Voorden, Leerdam
24. Dick den Hertog, Zijderveld
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Waar kunt u ons vinden?
Wilt u meer informatie?
Kijk op onze website voor het hele verkiezingsprogramma:
www.vijfheerenlanden.sgp.nl
Wilt u op de hoogte blijven van SGP Vijfheerenlanden?
Volg ons op deze sociale media:
www.twitter.com/SGPVHL
www.facebook.com/SGPVHL
www.instagram.com/SGPVHL
Kijk ook eens naar onze lokale Studio SGP!
Daarin behandelen vijf thema’s die we belangrijk vinden.
Die thema's zijn: zorg, wonen, ondernemen, agrarische sector en financiën.
Benieuwd geworden? Scan de QR-code of zoek ‘SGPVHL’ op youtube.com.

Stem 14, 15 of 16 maart SGP!
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