Verkiezingsprogramma ChristenUnie Culemborg
vast gesteld op de ledenvergadering dd. 30 september ‘09

Groeien in verbinding
Onze mooie Lekstad heeft veel kwaliteiten, die nog niet optimaal benut worden.
Juist in economisch moeilijke tijden hebben we elkaar nodig. De ChristenUnie wil
mensen en mogelijkheden bij elkaar brengen om onze stad als ‘Brugstad’ tot bloei
te brengen. Daarom gaat de ChristenUnie voor groei in verbondenheid.
Onze stad heeft als kleinste Grote Stad van Nederland meer en
andere uitdagingen dan andere plaatsen met een gelijke omvang.
In deze tijd worden we hier meer mee geconfronteerd dan ooit.
Oplossingen lijken in deze tijd van economische teruggang wellicht
nog moeilijker dan anders. De ChristenUnie ziet hierin echter ook
kansen: er wordt een beroep gedaan op onze creativiteit,
betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
Groeien in verbinding
De ChristenUnie is er voor u en voor jou! Juist in moeilijke tijden
willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen
steken en ons inzetten voor onze samenleving. Dat doen we vanuit
onze persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit
onze christelijke overtuiging. Als inwoners van onze gemeente zijn
we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We
zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen.
Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen
waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen,
geloofsgemeenschappen, bedrijven en verenigingen vormen de
basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren.
Bloeien in verbondenheid
De ChristenUnie verbindt beleid met passie, waarden en levensovertuiging. De ChristenUnie is een
partij van bruggenbouwers die de handen uit de mouwen willen steken. We willen bruggen slaag
tussen mensen, organisaties en stadsdelen die nu nog grotendeels los van elkaar opereren. Als
christelijke partij kiezen we bewust voor leven in verbondenheid met God, de natuur en de mensen om
ons heen. Dit wordt concreet in zeven speerpunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zorgzame overheid: verbinden van burgers en ambtenarij
Samen leven: groei in verbinding tussen de wijken, geloofsgemeenschappen, zorg en onderwijs
Samen zorgen: verbinden van zorgaanbieders en investeren in sociale doelgroepen
Groen wonen en leven: verbinding van stedelijke groen met het groene buitengebied
Hecht verbonden: bereikbaarheid op maat, van wijk tot wijk; van mens tot mens
Kleurrijke dwarsverbanden: verbinden van kunst, onderwijs en ( jeugd)cultuur
Samen winnen: verbinden van economie, techniek en duurzaamheid
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1 Zorgzame overheid
Verbinden van burgers en ambtenarij
Bestuur & veiligheid: Er is in de praktijk helaas nog te veel een kloof tussen burgers en
overheid. De gemeente investeert in het bevorderen van de maatschappelijke en
arbeidsparticipatie. Voorbeelden hiervan zijn een klussendienst, taalprojecten voor allochtone
vrouwen, buurtbemiddeling en inzet van buurtouders. Met het Kleine Stedenbeleid wil ze meer
perspectief bieden aan de bewoners van Staatsliedenbuurt, Achter de Poort en Nieuwstad,
samen met partners zoals welzijnsinstelling ELK, woningbouwverenigingen en natuurlijk de
bewoners zelf. De ChristenUnie wil deze focus versterken door ook scholen en
geloofsgemeenschappen bij dit project te betrekken.
De ChristenUnie wil een gemeentelijke organisatie die dienstbaar is aan de samenleving en
zoveel mogelijk via één loket open, transparant, service- en klantgericht handelt. De
ChristenUnie staat dicht bij de burger en zet daarom buurten, wijken en gemeenschappen
centraal. Dienstbaarheid is niet soft en is ook niet alleen maar dienstbaarheid aan burgers
(niet alleen maar ‘u vraagt, wij draaien’). Het is ook dienstbaarheid aan het algemeen belang
en aan de publieke gerechtigheid. Daarin heeft de overheid ook een eigen
verantwoordelijkheid.
De gemeente is een dienstbare bondgenoot van de samenleving. Dat betekent niet mensen
plat knuffelen of betuttelen. Dat betekent wel zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in de
samenleving laten of daar terugleggen. Het betekent op z’n minst verantwoordelijkheden
delen met partners in de samenleving. De samenleving is er mee gebaat dat er aandacht is
voor het publieke, voor het gezamenlijke, voor wat ons bindt. De gemeente ondersteunt
daarbij, faciliteert en stelt grenzen waar nodig. Op deze manier draagt de overheid bij aan een
bloeiende samenleving.
De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar ook burgers, zowel
individueel als collectief, hebben hierin een rol. Overheid en burgers werken samen aan een
veilige en leefbare samenleving, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden. Het voorkómen
van normoverschrijdend gedrag is belangrijk. Handhaving en preventie dienen in evenwicht te
zijn. Partners in preventie zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en
gezondheidszorg. Samenwerking tussen al deze partijen is van belang, maar mag niet
uitmonden in overleg zonder resultaten. De gemeente kan hierin een (pro-)actieve en
regisserende rol vervullen. Integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is daarom noodzakelijk.
Actiepunten:
 De ChristenUnie staat voor een sobere overheid die ruimte geeft aan particulier initiatief










Burgers in een vroeg stadium betrekken bij nieuwbouwprojecten en
besluitvormingsprocessen; waarbij duidelijk wordt en is dat er serieus naar mensen
geluisterd wordt. De ChristenUnie wil het college hierop actief aanspreken.
Verbeteren van de communicatie tussen gemeente en inwoners rondom
bouwprojecten. Dit houdt in dat de gemeente de gang van zaken in procedures
duidelijk uitlegt en tijdig informeert, van de burger wordt een actieve en betrokken
houding verwacht.
Invoeren van wijkwethouders met elk een stadsdeel als aandachtsgebied
Wijkagenten en wijkverpleegkundigen moeten terug in ons straatbeeld: alle wijken
krijgen een eigen agent en zorgverlener die alle mensen van naam en gezicht kennen.
Scholen, geloofsgemeenschappen en vereniging worden door het gemeentebestuur
actief betrokken bij het Kleine Stedenbeleid.
Versterken en uitbreiden van klankbordgroepen en buurtpanels
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2. Samen leven
Groei in verbinding tussen de wijken, geloofsgemeenschappen,
zorg en onderwijs
Integratie & onderwijs: Niet overal in de gemeente komen sociale verbindingen vanzelf tot
stand. Het blijft een uitdaging om probleemjongeren op het goede spoor te krijgen die nog
steeds voor overlast zorgen. Er zijn problemen met de doorstroom in de woningmarkt:
waardoor starters, ouderen en Culemborgers met een laag inkomen moeilijk een woning
kunnen vinden. In buurten met veel allochtonen en mensen met een laag inkomen zijn
hierdoor problemen ontstaan wat de integratie niet ten goede komt en tot spanningen leidt.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat verschillende groepen met elkaar op trekken en van
elkaar (blijven) leren. Sociale cohesie ontstaat als er sprake is van: samenwerking tussen
inwoners van een dorp of wijk, onderlinge solidariteit ervaren wordt en er sprake is van
betrokkenheid op elkaar. Wij zijn van mening dat verenigingen en kerken al een belangrijke
bijdrage aan sociale cohesie leveren. De ChristenUnie constateert dat de meeste burgers
gelukkig goed in staat zijn hun eigen ‘levenspad’ vorm te geven. Wij willen er vooral zijn voor
die burgers die dat niet kunnen. Het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn op zoek te
gaan naar kwetsbare medeburgers, zonder inbreuk te doen op het persoonlijk leven en
persoonlijke leef- en beleefsfeer van mensen.
De grootste verbinding is de verbinding tussen ouders en kind. Daarom wil de ChristenUnie
dat de gemeente voor het belang van het kind, de ouders stimuleren om thuis te zijn zolang
kinderen jong zijn (0-4 jaar). Als ouders toch kiezen voor buitenschoolse opvang dan toch
initiatieven stimuleren om opvang met eigen identiteit te creëren.
Spanningen tussen bevolkingsgroepen moeten worden erkend, benoemd en opgelost. Alle
vormen van straatterreur moeten met alle mogelijke middelen worden bestreden: er moeten
duidelijke grenzen worden gesteld die daadkrachtig worden gehandhaafd. Het jongerenbeleid
moet gericht zijn op preventie, waarbij duidelijke grenzen gesteld worden die consequent
worden nageleefd. Door de gecombineerde inzet van ouders, jongerencoaches,
ketenregiseurs, wijkagenten en hulpverleners moet chronische overlast voorgoed tot het
verleden horen.
Actiepunten:
 Integrale ‘totaalaanpak’ van onderwijs, integratie en veiligheid, waarbij extra
ketenregiseurs worden aangesteld en ordehandhaving wordt versterkt
 Invoeren van ‘coach-systeem’ voor begeleiden probleemjongeren naar ander gedrag
 Stimuleren van diversiteit in mogelijkheden voor kinderopvang en BSO met eigen
identiteit, aansluitend bij de verschillende soorten basisscholen
 Verbeteren balans in woningaanbod in de wijken: er is een inhaalslag nodig voor
sociale huurwoningen en starterwoningen.
 Beschikbaar stellen van middelen voor wijkschoonmaakacties door bewoners
 Geloofsgemeenschappen stimuleren hun leden actief om een positieve bijdrage aan
de stad te leveren, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk en deelname aan het
verenigingsleven. Sportverenigingen stimuleren integratie intern, en door als
vereniging deel te nemen aan activiteiten in de stad.
 Stimuleren van samenwerking tussen brede scholen met muziek- en
sportverenigingen, welzijnswerk, NVWC en levensbeschouwelijke organisaties.
 Bijstandsgerechtigden inzetten voor buurtwerk: versterkt het leven in de wijk en
vergroot de maatschappelijke participatie; vrijstelling voor alleenstaande ouders met
kinderen tot 4 jaar
 Aanbieden van opvoedingsondersteuning door workshops en cursussen, bijvoorbeeld
in samenwerking met de Family Factory.
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3. Samen zorgen
Verbinden van zorgaanbieders, investeren in sociale doelgroepen
Zorg & Welzijn: Er is een groeiend aantal mensen in Culemborg die leven onder het minimum
inkomen. De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft er samen met de burger naar
om zo snel mogelijk passend werk te vinden. Bijstand wordt gegeven voor de algemeen
noodzakelijke kosten voor levensonderhoud als overbrugging. Door de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verstrekt de gemeente zorgvoorzieningen op het
gebied van woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen. In de praktijk
fungeert de WMO als een bezuinigingsmaatregel waardoor de zorgverlening tot een
bedenkelijk niveau is uitgekleed. Er zijn te veel regelingen die onvoldoende toegankelijk zijn
voor mensen met een hulpvraag. Ouderen die niet bij het minste of geringste klagen of een
grote mond op zetten zijn hiervan de dupe. Dit baart de ChristenUnie ernstige zorgen.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er vanuit de overheid aandacht is voor de kwetsbaren
in onze samenleving, zoals asielzoekers, bijstandsmoeders en bejaarden. Eenzaamheid komt
in alle geleden van de samenleving voor. De CU wil ter preventie aandacht voor sociale
cohesie en zingeving stimuleren. Binnen de zorg merken we de gevolgen van het
‘marktdenken’. Deze zijn lang niet altijd positief. Bij veranderingen moeten ook zorgaanbieders
stilstaan bij de consequenties voor de zwakkere medemens in onze samenleving. Bij het
inzetten van het marktmechanisme moet steeds de positie en het belang van de zorgvrager
centraal staan. Deze aandacht dient er ook te zijn wanneer schaalvergroting van instellingen
wordt overwogen. Kwetsbare burgers moeten in staat gesteld worden hun eigen
levenspatroon vorm te geven. Na de invoering van de WMO is nog duidelijker geworden dat
een sterk georganiseerd vrijwilligerswerk noodzakelijk is.
Ontwikkelingen als gevolg van het groeiend aantal ouderen (‘verzilvering’) zullen ook de
komende jaren actueel zijn. Op dit moment verkeert de wereld in een economische crisis. Een
toenemende werkloosheid, het voorkomen dat een jonge generatie ‘verloren’ gaat en om gaan
met een ruime arbeidsmarkt zijn uitdagingen waarmee de sector ‘sociale zaken’ te maken
krijgt. De ChristenUnie wil hen helpen met werkervaring en –ritme door zinvol vrijwilligerswerk.
Actiepunten:
 Zorg op maat leveren aan ouderen, zodat zij kunnen blijven functioneren in de
maatschappij. Betrek buren bij hulpsituaties, zodat er geen beroepskrachten van de
WMO ingezet hoeven te worden bij bezoek aan ziekenhuis, boodschappen doen, etc.
 Het is zeer ongepast en onbehoorlijk dat er wordt bezuinigd op de kwaliteit van leven
in verzorgingstehuizen (bijv. op het ‘oer-Hollandse’ koekje bij de koffie!) De gemeente
moet zich in inzetten voor kwaliteitsbewaking voor toegankelijke en betaalbare zorg
 Verbetering van laagdrempelige toegang tot minimavoorzieningen en schuldhulp in
nauwe samenwerking met maatschappelijk werk en de voedselbank.
 De gemeente werkt actief aan voorkoming en genezing van verslaving.
 Het is ontoelaatbaar dat op zorg wordt bezuinigd terwijl directieleden nog steeds
buitensporige salarissen krijgen.
 Blijven streven naar een huisartsenpost in de Barbarakliniek zodat medische hulp in
acute gevallen tijdig geboden kan worden.
 De gemeente helpt werkzoekenden met het creëren van werkervaringsplekken op maat;
te beginnen met de zorg, gemeentereiniging, openbaarvervoer en stadstoezicht. De
instellingen zelf worden geholpen hiervoor ruimte te creëren en een goede begeleiding te
realiseren.
 De lokale aandacht voor ontwikkelingssamenwerking (o.a. via SCOS) wordt benut om
inwoners van Culemborg bewust te maken van internationale vraagstukken en
solidariteit.
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4. Groen wonen en leven
Verbinding van stedelijke groen met het groene buitengebied
Natuur & milieu: Culemborg heeft door haar investeringen en ervaringen rond de ecowijk EVA
Lanxmeer een internationale reputatie op het gebied van duurzaam wonen. Onze Lekstad
scoort hoog met de biodiversiteit aan planten, vogels en libellen die in de stad en het
omliggende buitengebied hun thuis hebben gevonden. Dat schept verplichtingen. Punt van
zorg is de beperkte aanwezigheid van groen in de oudere stadswijken. Maar ook de
regelmatige vissterfte in de stadsgrachten in warme zomermaanden.
De ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. Wij willen als
goede rentmeesters op een verantwoordelijke en dus duurzame manier omgaan met de
schepping. Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als natuur, energie en klimaat, maar ook op
het gebied van afval, mobiliteit en bebouwing. De verschillende belangen zoals groen, water,
wonen, en wegen overvragen de beschikbare ruimte. Het wordt steeds belangrijker dat de
overheid duidelijke ruimtelijke keuzes maakt. De belangen van bestaande en nieuwe
ruimtevragers moeten goed worden afgewogen.
De ChristenUnie hecht groot belang aan naleving van de doelen zoals die zijn verwoord in het
klimaatakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk (Ministerie
VROM) hebben gesloten: reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 (ten
opzichte van 1990) en energiebesparingspercentage van 2% per jaar. Veel staat er op papier.
Nu de uitwerking nog. Gemeenten vervullen een zeer belangrijke voorlichtende en
faciliterende rol in dit geheel. Zij staan immers dicht bij de burger (loketfunctie), maar hebben
ook een voorbeeldrol.
Actiepunten:
 Natuur in en rond de stad is belangrijk, daarom niet alles volbouwen. Het stadsgroen
uitbreiden, variëren en verbinden met het groene buitengebied
 Meer mogelijkheden creëren om te genieten van natuur in/rond Culemborg door het
aanleggen van nieuwe fiets- en wandelpaden
 Principes van ecowijk EVA Lanxmeer in andere wijken toepassen: gezamenlijk
inrichten en beheren van stadsgroen door wijkbewoners
 Herstel van stroming in De Meer en Singels voor een betere waterkwaliteit
 Gericht oeverbeheer ter verbetering van leefomgeving voor de IJsvogels in onze stad
 Meer werk maken van een schone stad. Actief tegengaan van afval en hondenpoep
op straat door strengere regels en (alternatieve) straffen van overtreders.
 Verplichte straatschoonmaak op nieuwjaarsdag voor mensen die vuurwerk afsteken
 Tegengaan van starre en willekeurige regelgeving rondom bestemmingsplannen
 Terugdringen van uitstoot als gevolg van dagelijkse filevorming door een efficiënte
aansluiting op de N320 te realiseren
 Beschermen historische stadsbeeld tegen projectontwikkelaars en buitensporige
bouwprojecten
 Aanpakken achterstandswijken door selectieve renovatie, meer groen en variatie in
woningaanbod
 De carpoolplaatsen langs de N320 bij de A2 te vergroten en sociaal veiliger te maken.
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5. Hecht Verbonden
Bereikbaarheid op maat: van wijk tot wijk, van mens tot mens
Verkeer & mobiliteit: Culemborg loopt tweemaal daags vast in een oneindige stroom
vuiluitstotende vierwielers. Op de Stationssingel en de Tunnelweg staat het verkeer dagelijks
vast. Mobiliteit is zowel een groot goed als een probleem (vervuiling, lawaai e.d.). Het is zaak
een goede balans te vinden en de (auto)mobiliteitsstromen te beheersen. Ook de ontsluiting
van en de verbinding tussen de wijken in Oost en West laat veel te wensen over. Daarnaast
zijn er tal van onoverzichtelijke verkeerssituaties waarbij kwetsbare verkeersdeelnemers aan
het kortste eind trekken. Dat kan anders en moet anders.
De ChristenUnie staat voor veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Hoe integraler het
ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid benaderd worden, hoe beter. Dit vergt een
langetermijnvisie. De ChristenUnie maakt zich hard voor een robuust, snel, comfortabel en
fijnmazig netwerk van geasfalteerde fietspaden en/of fietsroutes; ze houdt daarbij rekening
met groeiende aantallen fietsers, fietsers met verschillende vaardigheden en een verdere
groei van het aantal fietsers in de toekomst. De gemeente onderhoudt de fietspaden goed en
regelmatig en vergeet de fietsroutes niet bij het strooien. Barrières voor het fietsverkeer
worden tegengegaan door het aanleggen van doorgaande en vrijliggende fietsroutes voor
zowel woon-werk als recreatief verkeer. De gemeente draagt er zorg voor dat vanuit de stad
fietsers binnen tien minuten in de recreatieve ruimte kunnen zijn om een ommetje te maken.
Actiepunten:
 Aanleg van doorgaande fietsroutes in Noord/Zuid en Oost/West richting door:
- Aanleg vrijliggend fietspad langs de schoolroute van Everdingen - Culemborg
- Verbreden van het ‘Melkbrugje’ tussen de Parallelweg-West en Parallelweg-Oost.
- Nieuw onderzoek naar mogelijkheden voor verbreding van Vianense Poort
- Invoeren van fietsstraten waar met borden wordt aangegeven dat de auto te gast is
met snelheidsbeperkende maatregelen waar het fietsverkeer ongehinderd kan
passeren en het autoverkeer snelheid moet minderen
 Stimuleren regionale fietsverkeer naar Houten, Utrecht en Zeist door onderzoek naar
de mogelijkheden en financiering van een fietspad over/langs spoorbrug (evt. naar
Nijmeegs model).
 Herinrichten van de vele onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituaties in de stad.
De filosofie dat dit ‘het verkeer remt’ gaat veelal ten koste van de veiligheid van
fietsers en overstekende bejaarden en kinderen.
 De Lekdijk wordt in de weekenden een autoluwe zone. In de weekenden is de dijk een
onveilige plek door racemotors die wandelaars en fietsers van de weg af drukken.
Motoren en sluipverkeer kunnen eenvoudig worden geweerd. Hierbij blijft de
bereikbaarheid van ´Werk aan het spoel´ en aanwonende gegarandeerd, waar fietsers
en wandelaars van de mooie omgeving kunnen genieten.
 Verbieden van paalposters die de aandacht afleiden bij straathoeken/verkeerspleinen
en in de directe omgeving van scholen.
 Directe aansluiting van de wijk Voorkoop op N320
 Het verbeteren van fietsenstalling bij winkelcentra, huisartsen, polikliniek, etc.
 Ondersteunen ‘Bus Plus’-plan van de SP
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6. Kleurrijke dwarsverbanden
Verbinden van kunst, onderwijs en (jeugd)cultuur
Kunst & cultuur: Culemborg heeft een aantal culturele centra en evenementen die jaarlijks een
behoorlijk aantal mensen weet te trekken. Tegelijkertijd laat het culturele aanbod nog heel veel
te wensen over en zijn er heel veel avonden in het jaar dat er in de stad weinig of niets te
doen valt. Vooral voor jongeren zijn de mogelijkheden voor uitgaan erg mager. Tegelijkertijd
zorgen de bestaande uitgaansgelegenheden voor onnodige overlast.
De ChristenUnie wil zich sterk maken voor herkenbare en toegankelijke instellingen en
voorzieningen voor de burger. Ze wil de verbinding tussen onderwijs- en culturele instellingen
blijven stimuleren door meer aandacht te vragen voor kunst en cultuur op school. We zijn trots
op het culturele erfgoed in de vorm van gebouwen, stadsgezichten en cultuurlandschappen.
Cultuur is van groot belang voor de samenhang in de stad. De bibliotheek, buurthuizen en
verenigingsleven moeten gestimuleerd worden. Belangrijke samenbindende voorzieningen als
kinderboerderij, volkstuinen en buurtwinkels moeten beschermd worden. De ChristenUnie is
van mening dat de overheid in de voorwaardenscheppende sfeer een taak heeft.
In een samenleving, waarin we afnemende betrokkenheid constateren, zoeken we antwoord
op de vraag hoe we kunnen ‘verbinden’ en mensen het gevoel hebben/krijgen erbij te horen,
ertoe te doen, serieus genomen worden. Oftewel: hoe kunnen we de participatie vergroten?
Voor bloei zijn zowel fundamentele vrijheden (vrijheid van godsdienst, meningsuiting,
vereniging en onderwijs), als ook gedeelde waarden en normen nodig. Geen vrijheid zonder
verbondenheid.
Actiepunten:
 Verbinding maken tussen amateur kunstverenigingen, kunstinstellingen en scholen.
Stimuleren van cultuureducatie door verbinden van cultuurinstellingen met de scholen
 Meer diversiteit in uitgaansgelegenheden voor jongeren.
 Tegengaan overlast van nachtelijke cafébezoekers uit de regio door invoeren
‘dichtedeurbeleid’om 01.00 uur (net als in omliggende gemeentes).
 Beschermen en herstellen van historische stadsgezicht door het opkopen en opknappen
van beeldbepalende historische gebouwen (bijv. watertoren & stadsboerderij)
 Creatief gebruiken van leegstaande panden door deze als atelier- of oefenruimte aan
kunstenaars aan te bieden.
 Verbieden van kindonvriendelijke reclameposters op straat
 Betaalbare tarieven sportfaciliteiten voor sportverenigingen.
 Buurthuizen en jeugdhonken in alle wijken, speciaal voor jongeren een alternatief
bieden dat aansluit bij hun interesses.
 tegengaan jongerenoverlast door het gericht organiseren van jongerenactiviteiten en door
het creëren van hangplekken en skatebanen op overzichtelijke plaatsen.
 Stimuleren van interesse voor techniek bijv. door het aanbieden van ‘sleutelplaatsen’
voor het sleutelen aan + opknappen van oude auto’s
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7. Samen winnen
Verbinden van economie, techniek en duurzaamheid
Economie & financiën: De wereld zit momenteel in een recessie. Hoe de economische
ontwikkelingen in de komende jaren zullen zijn, valt onmogelijk te voorspellen. Naast
bedreigingen zoals afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid, biedt deze situatie
ook kansen om tot een duurzamere economie te komen. Ook in Culemborg hebben we te
maken met werkeloosheid en zijn mensen en bedrijven in de problemen geraakt door de
recessie. Het is de dure plicht van het gemeentebestuur om duidelijk te maken waaraan ze
haar geld uitgeeft en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente, zeker in economisch
moeilijkere tijden.
De ChristenUnie wil zich vooral inzetten voor gemeentelijke voorzieningen die noodzakelijk zijn
voor de kwetsbaren in onze samenleving en hen hiermee een goede en herkenbare plaats in
de maatschappij geven. De samenleving draait niet alleen om geld, maar om mensen. Wij
willen ons sterk maken voor creëren van lokale werkgelegenheid, toegankelijke voorzieningen
en passende ondersteuning voor de burger.
In deze tijd van recessie is het van groot belang dat lokale, en dus kleine tot middelgrote
ondernemers blijven bestaan. Culemborg moet deze ondernemers actief ondersteunen en
meedenken met het ontwikkelen van innovatieve, duurzame en groene activiteiten. Te denken valt
aan het stimuleren van een duurzame meubelindustrie, milieubewuste en innovatieve landbouw en
veeteelt en andere vormen van creatief ondernemerschap binnen de gemeentegrenzen.

Culemborg dient het algemeen belang te waarborgen en bij het bepalen van het beleid ook te
kijken naar de kleine ondernemer. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de openstelling van
winkels op zondag. De CU gunt iedere inwoner van Culemborg zijn/haar rustmoment en wil
daarbij kleine zelfstandigen in bescherming nemen tegen grote winkelketens, daar waar nodig.
De CU streeft nadrukkelijk niet naar een rustdag die door een religieuze minderheid wordt
opgelegd, al is zij overtuigd van het heilzame effect van een collectieve rustdag in een
economie die door de vervaging tussen werk en privé steeds meer hectisch wordt.
Actiepunten:
 Stimuleren van werkgelegenheid door het ondersteunen van creatief
ondernemerschap en duurzame innovatie bij de meubelindustrie, midden- en
kleinbedrijf en ZZP-ers. Mogelijke middelen hiervoor zijn vestigingssubsidies,
specifieke reserveringen in het bestemmingsplan en een helder inkoopbeleid van de
gemeentelijke organisatie.
 Bevorderen van stageplaatsen voor leerlingengroepen die moeilijk een plaats kunnen
vinden op de arbeidsmarkt, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft.
 Opvoeding van kleine kinderen wordt als ‘passend werk’ beschouwd voor
alleenstaande ouders, waarbij verdere scholing zal worden gestimuleerd
 Optimaal benutten van de expertise van de ambtenaren i.p.v. externe bureaus
 Evaluatie van de zondagsopenstelling; bescherming van kleine ondernemers en
stimuleren van onthaasting door beperking van de bestaande zondagsopenstelling.
 Voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad moeten ruime ‘venstertijden’
worden gehanteerd met minimale hinder voor het winkelend publiek en aanwonenden.
 Er komt één ondernemersloket waar bedrijven met alle (aan)vragen terecht kunnen.
 Duurzame (her) inrichting van bedrijfsterreinen met klimaatneutrale voorzieningen.
 Investeren in toerisme door de aanleg van fiets-, wandel- en kanoroutes in/rond de
stad, gecombineerd met landelijke pr-campagne van Culemborg als de ‘Groene Parel
van Midden-Nederland’
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