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Samen Recht Doen    

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

Samen recht doen. Dat is waar de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma 2022 voor gaat. Waar 

wij in geloven voor Bodegraven-Reeuwijk, met al haar dorpen en wijken. Wat ‘recht doen’ volgens 

ons betekent?  

 Zorgen voor elkaar 

 Een economie waarin mensen centraal staan 

 Verantwoord omgaan met de aarde 

 

In deze verkorte versie van ons verkiezingsprogramma lees je de samenvatting van onze missie voor 

de komende vier jaar. Benieuwd naar de complete tekst? Lees dan het uitgebreide 

verkiezingsprogramma op www.bodegraven.christenunie.nl.    

  

1. Zorgen voor elkaar 

1.1 Een veilige en gezonde jeugd voor elk kind 

Veilig en gezond opgroeien, met waar nodig toegang tot de juiste zorg voor elk kind. Dat vindt de 

ChristenUnie belangrijk. Helaas zien we dat de wachttijd tussen de eerste aanmelding bij het Sociaal 

Team van de gemeente tot de daadwerkelijke specialistische hulp steeds verder oploopt. 

Tegelijkertijd staat Bodegraven-Reeuwijk - net als veel gemeenten - voor de enorme uitdaging de 

kosten van (jeugd)zorg beheersbaar te houden.  

Wij zijn van mening dat hulpvragen die binnen het sociaal domein of in de eerste lijn opgelost 

kunnen worden (zorg waarvoor geen verwijzing nodig is), niet onnodig in de tweede lijn (wel een 

verwijzing nodig) moeten belanden. Dit vanwege een gebrek aan voorzieningen en beperkte 

toegankelijkheid waar de tweede lijn mee te maken heeft. Ook willen we zoveel mogelijk aansluiten 

bij regionale ontwikkelingen in de jeugdzorg, om zowel effectiever als efficiënter te kunnen zorgen 

voor onze jeugd, zo dichtbij mogelijk.  

 

De ChristenUnie: 

 Stimuleert de samenwerking tussen gemeente, professionals in het onderwijs en de vroeg- 

en voorschoolse voorzieningen. 

 Is voor een betere afstemming tussen de gemeente en de eerste lijn/huisartsen.  

 Is voor het ontwikkelen van arrangementen waarin jeugdzorg en onderwijs samenwerken 

en/of waarin jeugdzorgspreekuren op scholen mogelijk worden gemaakt.  

 Wil investeren in voldoende en ervaren krachten in het Sociaal Team van de gemeente, en 

het terugdringen van de wachttijd. 

 Is voor maatwerk per wijk (zie het door de ChristenUnie ingediende initiatiefvoorstel 

‘Gedifferentieerd wijkgericht werken’, maart 2020). 

http://www.bodegraven.christenunie.nl/
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 Stimuleert gezonde voeding, met aandacht voor onder meer de eetcultuur op scholen, in 

(sport)kantines en de aanpak van overgewicht. Daarbij willen we de rol van 

(sport)verenigingen en (religieuze) instellingen in het leven van kinderen ten volle benutten.  

 Is voor het onderzoeken op welke onderdelen (vb. dyslexieonderzoek, IQ-test) mogelijk een 

eigen bijdrage aan ouders/verzorgers gevraagd kan worden. 

1.2 Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties  

Kleinschalige zorg met een duidelijk aanspreekpunt. Daar gelooft de ChristenUnie in. Zodat de 

zorgvrager centraal staat en gemakkelijk(er) de weg naar hulp kan vinden. Wij zijn van mening dat de 

gemeente zich daarbij dienstbaar opstelt tegenover wat er in de samenleving aan initiatieven 

bestaat.  

 

De ChristenUnie: 

 Is voor een onafhankelijke consulent voor jeugd en ouderen, gevestigd in een fysiek loket in 

de Huizen van Alles, waar iedereen terecht kan met elke vraag over zorg en welzijn. Daarbij 

hoort een helder, compleet (digitaal) overzicht van het totale beschikbare hulpaanbod in 

Bodegraven-Reeuwijk. 

 Wil investeren in welzijnsvoorzieningen. Goed in je vel zitten heeft een positieve invloed op 

de lichamelijke gezondheid en maakt dat de zorgvraag afneemt.  

 Is voor een structureel overleg tussen kerken (diaconieën), de moskee, overige religieuze 

stromingen en de gemeente om hen een duidelijke en passende plek te geven in de sociale 

structuur van de dorpen en wijken. 

 Gelooft in de ondersteuning van en blijvende aandacht voor (jonge en oudere) 

mantelzorgers. 

 

1.3 Iedereen telt mee, doet mee 

Elk mens is waardevol. Dat hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, religieuze 

achtergrond, afkomst of leeftijd. Al het leven - in gaafheid en gebrokenheid - verdient het volgens de 

ChristenUnie om tot ontplooiing te komen, te groeien, te worden beschermd en zorg te ontvangen 

als dat nodig is. Met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een 

inclusieve samenleving dichterbij gekomen. De ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking 

moeten op alle fronten kunnen meedoen. 

 

De ChristenUnie: 

 Is voor het toegankelijk maken van gebouwen en (sport)voorzieningen voor mensen met een 

beperking, zowel fysiek als digitaal. 

 Wil eenzaamheid onder jongeren en ouderen bestrijden, zingeving een bespreekbaar 

onderwerp maken, en onderzoeken waar onder diverse doelgroepen behoefte aan is 

(gebruikmakend van de leerpunten uit de coronaperiode). 

 Gelooft in verbinding in de samenleving. In elkaar helpen en ondersteunen, naar elkaar 

omzien. Juist door vaker tijd en middelen te delen.  
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2. Een economie waarin mensen centraal staan 

 

Een economie die er is voor mensen, in plaats van andersom. Daar wil de ChristenUnie werk van 

maken. Een goede markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten 

zijn.  Als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren.  

Bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk zijn onmisbaar en van grote waarde voor de 

economie en leefbaarheid. Ze creëren werk, zorgen voor innovaties. Een belangrijke voorwaarde om 

als gemeente gezond te blijven en waarde toe te voegen.  

 

Samen met veel van die partners uit samenleving en bedrijfsleven geloven we dat de economie niet 

alleen draait om groei en consumeren, maar ook om kwaliteit van leven. Een economie is pas 

gezond als iedereen de kans krijgt om mee te doen, verantwoordelijkheid neemt. Maar ook als 

werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. 

Wij zetten ons in voor een positief bijstandsbeleid. Een beleid dat uitgaat van vertrouwen en de 

menselijke maat, waardoor bijstandsgerechtigden een fatsoenlijk inkomen ontvangen, zelf de regie 

houden over hun leven en ondersteund worden om op hun beurt een bijdrage te kunnen leveren 

aan hun dorp of wijk. 

 

De ChristenUnie: 

 Stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten 

voor een goede aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt, zowel op korte als middellange 

termijn.  

 Wil mensen met een beperking de mogelijkheid geven om hun talenten in te zetten, betaald 

of via vrijwilligerswerk. De gemeente geeft, als het aan ons ligt, zelf het goede voorbeeld, en 

maakt bedrijven (bijvoorbeeld via het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk) 

enthousiast voor deze doelstelling door hen te ontzorgen.  

 Is voor lokaal beleid dat bijdraagt aan de integratie van arbeidsmigranten. Een beleid dat het 

risico op uitbuiting, dakloosheid en overlast beperkt.  

 

3. Verantwoord omgaan met de aarde 

3.1 De natuur versterken 

Oog hebben en houden voor de kwetsbare natuur in onze dorpen. Zeer terughoudend omgaan met 

nieuwbouw en het vergroten van het aantal vakantiewoningen in ons Plassengebied. De natuur in 

onze gemeente is uniek. De ChristenUnie zet daarom ruimschoots in op het versterken van deze 

onmisbare gebieden in onze dorpen en wijken. 

 

De ChristenUnie 

 Kiest voor het bouwen van extra woningen, met zoveel mogelijk behoud van natuur.  
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3.2 Gezonder leven en wonen 

Maar er is meer. Zoals het enorme tekort aan woningen en de hoge woningprijzen, vaak 

onbereikbaar voor onze kinderen en nieuwkomers. Daarom is de ChristenUnie bereid heilige huisjes 

in het licht van de toekomst te heroverwegen. We zijn niet principieel tegen bouwen in het groen, 

maar wel voorzichtig. Belangrijke voorwaarde bij nieuwbouw is dat de natuurwaarde van de locatie 

door de komst van woningen minimaal wordt versterkt door natuurinclusief, biobased, ecologisch, 

uitstootvrij en klimaatadaptief ontwerpen, bouwen en beheren.  

 

We denken bij nieuwbouw vooral aan de uitbreiding van bestaande kernen, met bij voorkeur zo min 

mogelijk afstand tussen de nieuwe woningen en de kern van het dorp. Daarnaast willen we kernen 

groener maken, waardoor niet alleen de woonkwaliteit maar ook klimaatadaptatie (het aanpassen 

van de omgeving aan klimaatverandering) en biodiversiteit (meer dier- en plantsoorten) wordt 

verstevigd.  

 

Het winkelgebied meer concentreren om de gezelligheid en leefbaarheid in de kernen te bevorderen 

is iets wat de ChristenUnie voorstaat. We staan positief tegenover het splitsen van bestaande 

woningen/vastgoed en het wijzigen van winkel- in woonbestemming zodat het woningaanbod 

vergroot wordt. Tegelijk zetten we in op behoud van functies in de kleine kernen, om deze leefbaar 

te houden. 

 

De ChristenUnie:  

 Stelt prioriteit aan gezonde en gezellige kernen.  

3.3 Duurzame mobiliteit voor iedereen 

Een goede verbinding met voorzieningen, met familie, vrienden en dorpsgenoten is voor de 

ChristenUnie van grote waarde. Vooral als mobiliteit ook duurzaam is. We gaan daarom voor de 

verdere ontwikkeling van veilige loop- en (snel)fietspaden, want zelf in beweging zijn is gezond.  

We maken ons sterk voor toegankelijk openbaar vervoer en individuele, duurzame (deel)mobiliteit. 

Door een vervoersmiddel te delen, kunnen meer mensen zich door en buiten onze gemeente 

verplaatsen, is de aanschaf van een (tweede) auto minder noodzakelijk en zijn er minder 

parkeerplaatsen nodig. Verduurzaming van de mobiliteit betekent voor ons ook: meer laadpalen. De 

ChristenUnie blijft - als één van de initiatiefnemers - druk uitoefenen op de aanleg van de 

‘Bodegravenboog’ – een directe aansluiting van de N11 op de A12 – zo wordt de toegankelijkheid 

van de gemeente vergroot en files voorkomen. 

 

De ChristenUnie: 

 Is voor het creëren van extra (snel)fiets- en voetpaden. 

 Wil de invoering van elektrische (deel)mobiliteit versnellen. 

 Blijft druk uitoefenen op de aanleg van de ‘Bodegravenboog’.  
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3.4 Energieneutrale gemeente 

Energieneutraal bouwen is volgens ons haalbaar en betaalbaar en daarom uitgangspunt. Nieuwe 

bedrijven zetten daken maximaal vol met zonnepanelen. Energiecoöperaties, zoals energie-

coöperatie Bodegraven-Reeuwijk, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. 

Windmolens en zonneweides hebben naast hun positieve bijdrage aan het opwekken van nieuwe 

energie ook minder positieve kanten. Daarom zien we toekomst in het zogenoemde 

‘dubbelruimtegebruik’, de maximale inzet van zonnepanelen op daken, (publieke)parkeerterreinen 

en de geluidsweringen langs de N11. Dit kan slagen als zowel bewoners als bedrijven betrokken zijn 

bij het zoeken naar duurzame alternatieven in de energiemarkt. Dit geldt ook voor de 

warmtetransitie.  

De ChristenUnie stelt voor om via pilots de verduurzaming van woningen te stimuleren, en daarbij 

het bedrijfsleven te betrekken. Met lokale aannemers ontwikkelen en investeren we in een nieuwe 

markt voor een energieneutraal Bodegraven-Reeuwijk, wat ook het lokale ondernemerschap en de 

werkgelegenheid stimuleert. 

 

De ChristenUnie:  

 Zet in op de bouw van circulaire en energieneutrale (nieuw)bouw. 

 Ziet toekomst in het ‘dubbelruimtegebruik’, een maximale inzet van zonnepanelen op daken 

van bedrijven, parkeerterreinen en geluidswering (i.s.m. de energie-coöperatie Bodegraven-

Reeuwijk). 

3.5 Circulaire economie 

Duurzaam wonen, werken én bouwen is volgens de ChristenUnie de weg naar een rechtvaardige 

verdeling van grondstoffen, gezonde gebouwen en uiteindelijk ook naar betaalbare woningen. 

Duurzaam is volgens ons: CO2-neutraal en circulair (hergebruik van materialen). We stimuleren 

circulair burgerschap en ondernemerschap, waarbij businessmodellen die overbodig gebruik van 

(verpakkings)materiaal voorkomen, afval (beter) scheiden en materiaal op grotere schaal 

hergebruiken, beloond worden. We stimuleren dan ook verdere samenwerking met Cyclus 

(milieustation), kringloopwinkels en andere bedrijven op dit vlak. Voor notoire achterblijvers geldt: 

de vervuiler betaalt. 

 

De ChristenUnie steunt de uitbreiding van bedrijventerreinen, als deze bijdragen aan duurzame 

werkgelegenheid en een circulaire samenleving. We verzetten ons tegen de bouw van 

distributiecentra in ons groene gebied. Daarnaast willen we samen met de bedrijven werken aan de 

transitie van de bestaande bedrijventerreinen naar duurzame energiehubs/energieknooppunten 

voor de gemeente. 

 

Bij het opstellen van een visie voor het buitengebied van onze gemeente zet de ChristenUnie in op 

een toekomstbestendige agrarische sector. Kernwoorden zijn: kringlooplandbouw, lokale 

voedselketens en de boer als medebeheerder van de openbare ruimte. Samen met de agrarische 

sector willen wij werken aan randvoorwaarden om hiermee te experimenteren in onze omgeving, en 

te kijken waar samenwerking met lokale bouwbedrijven en supermarkten als afnemers van circulaire 

landbouw mogelijk is. 
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 De ChristenUnie:  

 Zet in op nieuwe bedrijventerreinen voor uitsluitend circulaire bedrijven. 

 Wil minimalisering van afval en maximaliseren van hergebruik van materialen actief 

promoten. 

 Wil samen met de agrarische sector werken aan visie en een actieplan om toe te werken 

naar kringlooplandbouw.  

 

 

 
 


