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Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Gezond, veilig & gezellig
Sliedrecht
Het CDA voerde de afgelopen periode oppositie. Lijsttrekker bij deze
verkiezingen is Ton Spek, leidinggevende bij een opvangorganisatie.
PLEK IN SLIEDRECHT
‘DE GROTE KERK. MIJN DRIVE
OM MIJ POLITIEK IN TE ZETTEN
VINDT HIER ZIJN OORSPRONG.
TEGELIJK HEEFT DE KERK IETS
GERUSTSTELLENDS. IN DE
GEMEENTERAAD KAN IK MIJ
SOMS HEEL DRUK MAKEN, MAAR
OP ZONDAG HOOR IK DAAR
WEER DE EEUWIGE WOORDEN.
DAT RELATIVEERT.’

Top 5 kandidaten
1. Ton Spek
2. Frank Dunsbergen
3. Vincent Prins
4. Rens den Besten
5. Joop de Vries

CDA
Het CDA is een volkspartij met de Bijbel als
inspiratiebron. Vanuit een gelovig hart schrijven we
elkaar geen wetten voor, maar zoeken we samen
naar praktische oplossingen voor ons dorp.
www.cda-sliedrecht.nl
facebook.com/cdasliedrecht
twitter.com/cdasliedrecht

Hier staat het CDA voor
1. Lijstertunnel als ontsluiting naar Sliedrecht-Buiten (Recreatief Knooppunt en
voetbalvereniging).
2. Vrijliggend fietspad aan de zuidkant van de Craijensteijn (o.a. sporthal De Basis).
3. Met fatsoen en respect houden we ons dorp gezond, veilig en gezellig.
4. Groen groeien.
5. Jongerenhuisvesting op de locatie Albert Schweitzerziekenhuis.
6. Veiligheid rond ouderencomplexen en langs hun looproutes.
7. Aansluiting onderwijs bij de kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

SOCIAAL, CULTUUR
EN SPORT
‘We hebben op sociaal gebied nu
veel regionaal georganiseerd.
Er gaat veel goed, maar er blijven
schrijnende gevallen, die we niet
met een regionale ambtelijke
organisatie oplossen. Die moeten
we lokaal aanpakken, bijvoorbeeld
in samenwerking met de kerken en
verenigingen. We zijn voorstander
van het ondersteunen van sport
en cultuur, maar op voorwaarde
van eigen initiatief. Vraag altijd
eerst: wat kun je zelf organiseren?
Vraag dan: met wie kun je dat
samen organiseren? Daarna komt
pas de vraag: wat kan de overheid
voor je betekenen? Een tweede
voorwaarde is ‘social return’: de
samenleving moet er iets voor
terugkrijgen. Dat kan van alles zijn,
van een harmonieorkest dat op
4 mei speelt, tot een vluchteling
die kan meedraaien bij een
sportclub.’
WERK
EN ONDERWIJS
‘Op de aansluiting van onderwijs
naar werk moeten we echt gas
geven. Zorg en maritiem zijn hier
de grootste werkgevers, maar
jongeren moeten veel moeite
doen om daar een opleiding
voor te volgen. Daarom zouden
we bedrijfsopleidingen moeten
stimuleren. Extra aandacht
moet daarbij uitgaan naar
laagopgeleiden, want zij zijn vaak
aangewezen op werk in het dorp.
Hiernaast moet onze gemeente
meer aantrekkelijk worden voor
bedrijven. Niet alleen door een
goede infrastructuur, maar ook
door woningen te bouwen in het
duurdere segment. Hoger kader
woont nu zelden in Sliedrecht. ’
WONEN, VERKEER
EN MILIEU
‘Niet alleen aan duurdere
koopwoningen hebben we een
tekort. Hetzelfde geldt voor
starterswoningen voor jongeren.

Het CDA is in het algemeen
voorstander van bouw ten
noorden van het spoor. Zeker niet
om het vol te bouwen, maar wel
om bij het Recreatief
Knooppunt een ‘wijk van de
toekomst’ te ontwikkelen:
groen, goed en veilig bereikbaar
met de fiets, trein en andere
vervoermiddelen én 100
procent duurzaam. Het milieu
is voor Sliedrecht meer dan
duurzaamheid. De ons omringende
industrie, de Betuwelijn, het
vervoer over de Merwede en de
A15 zijn allemaal bronnen van
vervuiling en mogelijke risico’s.
De gemeente moet zich extra
inzetten om de leefomgeving
gezond te maken en te houden.’
VEILIGHEID
EN BESTUUR
‘Veiligheid is op meer vlakken een
speerpunt van het CDA. Inbraken
en andere hoge-impactcriminaliteit
moeten natuurlijk bestreden
worden, maar veilig uitgaan en
veilig opgroeien zijn minstens zo
belangrijk. Wat betreft bestuur
zijn we voorstander van regionale
samenwerking, maar we willen
niet dat anderen beslissen over
ónze toekomst. We zijn tegen
gedwongen fusietrajecten en
de vorming van één Drechtstad.
Maar we zijn vóór een slagvaardig
Drechtstedenbestuur, met
een sterke democratische
controle vanuit de individuele
gemeenteraden.’
SLIEDRECHT OVER
VIER JAAR
‘Zie onze slagzin. Over vier jaar
wonen we, als het aan het CDA
ligt, in een gezond, veilig en
gezellig Sliedrecht. Daarvoor
moeten we investeren. In stenen
en straten, maar ook in mensen
en verenigingen. ’

