
 

 

Programma ChristenUnie Vianen 2014-2018:  
Samen: Doen! 

ChristenUnie: partij van de samenleving 
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven 
heeft om samen te leven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan 
verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar. Wij geloven dat mensen tot 
bloei komen wanneer ze betrokken zijn op elkaar en zich verantwoordelijk voelen - 
voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving. De bijbel is hierbij een belangrijke 
inspiratiebron voor ons. 
ChristenUnie Vianen staat voor integere christelijke politiek binnen de gemeente 
Vianen. Wij kijken vanuit een positieve en creatieve benadering naar de 
gemeenschap en de ontwikkelingen die op ons afkomen. Zo bouwen wij aan een 
veilig, betrokken en sociaal Vianen. Daarnaast maken wij ons sterk voor mensen die 
naast ons staan en leven, zeker als zij het minder goed hebben of minder in staat 
zijn voor zichzelf te zorgen. 
 
De ChristenUnie ziet dat wij een stad, dorpen en buitengebied hebben van een 
bijzondere kwaliteit. Wij willen ons met anderen inzetten om onze bijzondere 
kwaliteiten sterker te maken. Samen met u maken wij van Vianen een gemeente om 
trots op te zijn!  
 

Kernpunten Samen: Doen!  
• Samen met inwoners en ondernemers bouwen aan een aantrekkelijk, levendig, 

groen en gezond Vianen. 
 

• Stimuleren ondernemerschap: Regels versoepelen om meer ruimte te bieden aan 
de creatieve inbreng en innovatie van ondernemers. 
 

• Bomen en struiken behouden en aanplanten voor een gezonde gemeente. 
 

• Sport voor iedereen: Capaciteitsproblemen mogen geen reden zijn om mensen 
van het sporten af te houden. 
 

• Vianen zelfstandig en anders de samenwerking aangaan met gemeenten uit de 
Vijfheerenlanden. 
 

• Zorg voor goede zorg; Wij willen zorgdragen voor een goede samenwerking 
tussen gemeente, professionals en vrijwilligers in de zorg voor mensen die dit 
hard nodig hebben. 

 
• Meer toekomstgerichte en levensloopbestendige woningen: Woningbouw voor 

elke doelgroep realiseren, starters en seniorenwoningen mogen niet 
achterblijven.   
 
 
 
 



 

 

 
1. Identiteit: Samen werken aan een sterke identiteit  
We leven, wonen, werken en recreëren in ‘de Parel aan de Lek’ een mooi gebied met 
veel ‘parels’ die gekoesterd en bewonderd mogen worden. Wij zien niet alleen 
‘parels’ in de historische, culturele en recreatieve kanten van Vianen, maar zien ook 
het werk dat mensen en organisaties in Vianen doen. Juist ook deze ‘parels’ zijn van 
grote waarde voor onze gemeente. De stad Vianen is een mooie historische stad. De 
kernen Hagestein, Zijderveld en Everdingen zijn levende dorpen in een mooie 
omgeving, met een krachtig gemeenschapsleven en een mentaliteit van 
samenwerken en aanpakken. ChristenUnie Vianen wil initiatieven vanuit de 
samenleving stimuleren, omdat die gedragen worden door de mensen zelf. 
 
1.1 De gemeenschap, dat zijn we samen 
De ChristenUnie staat voor een overheid die de gemeenschap dient en betrouwbaar, 
transparant en herkenbaar is. Zo’n overheid is het vertrouwen van de burger waard. 
De gemeente staat in dienst van de burgers. Daarbij is een goede communicatie van 
groot belang: van social media tot en met persoonlijk contact aan de balie. De 
schriftelijke en mondelinge communicatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn.  
 
Participatie 
De ChristenUnie staat voor een overheid die meer dient dan zelf leidt, vanuit de 
geest dat de strekking van de regels belangrijker is dat de regels zelf. De 
gemeentelijke overheid heeft veel taken. Voorbeelden zijn: veiligheid, 
maatschappelijk zorg, groenbeheer, verkeer en vervoer, arbeidsmarkt en sociale 
zaken. Bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan zoekt de gemeente zoveel 
mogelijk samenwerking met burgers, bedrijven, organisaties, kerken, scholen, 
enzovoort.  
 
Als de overheid wel een belangrijke rol heeft in een proces, dan wil de ChristenUnie 
dat de gemeente burgers, bedrijven, belangenbehartigers en andere betrokkenen 
als volwaardige partners betrekt bij de vorming en uitvoering van dat beleid. Dat is 
een voorwaarde voor draagvlak en vruchtbare samenwerking. 
 
Gemeentelijke samenwerking 
Samenwerking of fusie van gemeenten moeten ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee 
bedoelen we dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten 
kunnen. Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat de kwaliteit van de gemeentelijke 
organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als 
deze bestuurskracht tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om 
te gaan zoeken naar versterking van deze bestuurskracht.  
 
Wij verwachten dat de gemeente de komende vier jaar de eerste contouren moet 
uitzetten voor het opgaan in een grotere gemeente. De voorkeur van de 
ChristenUnie gaat dan uit naar aansluiting bij gemeenten in de Vijfheerenlanden 
boven aansluiting bij grotere kernen als IJsselstein en Nieuwegein.  
De positie en rol die de gemeente Vianen in kan nemen in een gemeente die 
gevormd wordt uit gemeenten in de Vijfheerenlanden achten wij veel groter dan in 



 

 

het geval zal zijn na aansluiting bij Nieuwegein en/of IJsselstein. Daarnaast vinden 
wij dat Vianen qua identiteit beter bij de gemeenten in de Vijfheerenlanden past. 
Tevens is de natuurlijke eenheid die wij historisch gezien vormen met de gemeenten 
in de Vijfheerenlanden waardevol om in stand te houden.  
 
1.2 Veiligheid 
Ook bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie haar hart voor de 
samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft 
aandacht voor slachtoffers en hun omgeving. Burgers worden actief betrokken bij de 
veiligheid op straat en in huis. Zij vormen ook een extra paar ogen en oren van de 
politie. De ChristenUnie wil dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van 
overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over 
de resultaten. De gemeente heeft een regierol om veiligheidsproblemen met 
verschillende maatschappelijke partners op te pakken.  
De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers 
in de kernen en zijn of haar coördinerende taak naar andere agenten en de 
gemeente toe om problemen in de kernen concreet aan te pakken. Ook de inzet van 
de zgn. BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) bevordert de veiligheid en 
bestrijdt de overlast van hondenpoep. 
 
De actieve rol die de gemeente inneemt op het gebied van aansluiting bij Burgernet 
juicht de ChristenUnie toe. 
 
1.3 Financiën  
Bezuinigen is kiezen 
Met het inzichtelijk maken van prestaties die voortvloeien uit de begroting en 
jaarrekening en door beschikbare financiën inzichtelijk te maken, kunnen we een 
goede uitvoering en realisatie monitoren. 
Wij willen in Vianen investeren in de toekomst. Mensen moeten zich kunnen 
ontwikkelen en gestimuleerd worden hun kansen optimaal te benutten en zich in te 
zetten voor de maatschappij.  
Kijken en investeren in de toekomst betekent voor ons investeren in scholen/goede 
scholing en het bevorderen van het economische klimaat in Vianen.  
Bij het vooruit kijken, is ook het toekomstgericht bouwen van woningen een 
belangrijk speerpunt. Zowel voor starters als voor senioren moet er voldoende plek 
zijn in Vianen.  
Toekomstgericht betekent ook duurzaam en energiezuinig bouwen, met 
mogelijkheden om eigen energie op te wekken. Op langere termijn betaalt zich dat 
terug. Uiteraard geldt dit in eerste instantie voor gebouwen van de gemeente zelf. 
 
De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt een paar grenzen: 
• Die posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de acute nood 

van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven.  
• Als het gaat om wettelijke taken van de overheid, zoals veiligheid en zorgtaken 

is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats. 
  



 

 

Het spreekt voor ons vanzelf dat met name bespaard kan worden op projecten die 
voor de samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de overheid geen 
primaire verantwoordelijkheid heeft. Wat wij zoveel mogelijk willen beperken: 
• Het uitvoeren van ‘prestigeprojecten’.  
• De subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen 

worden bekostigd. 
• Het langdurig financieel steunen van noodlijdende verenigingen. 
• Het inhuren van externe adviesbureaus, projectmanagers e.d. 
 
Bij projecten kunnen we soms besluiten vereenvoudigen. Nog meer adviesbureaus 
maken een project niet per se beter.  
De gemeente als ambtelijke organisatie blijft werken aan een efficiënte organisatie. 
Wij streven ernaar om de OZB alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen. 
 
Lange termijn 
Het opstellen van een begroting en meerjarenraming gebeurt eerlijk, realistisch en 
verstandig. De gemeente zorgt voor voldoende (weerstands-)vermogen om 
onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Toekomstige generaties worden niet 
opgezadeld met de gevolgen van slecht financieel beleid van hun voorgangers. 
 
De ChristenUnie staat voor: 
⇒ Zelfstandigheid en een gemeenschapsmentaliteit. 
⇒ Samenwerken met burgers, andere gemeenten en het bedrijfsleven. 
⇒ Burgers betrekken bij de veiligheid in hun eigen wijk. 
⇒ Een financieel gezond en eerlijk Vianen met investeringen gericht op de 

toekomst. 
 
 

  



 

 

2. Samen zorgen  
Op het gebied van zorg liggen er de komende jaren enorme uitdagingen voor 
gemeenten. De taken op het gebied van zorg worden sterk uitgebreid. De 
ChristenUnie vindt het erg belangrijk dat iedereen in de samenleving mee kan 
(blijven) doen.  
 
2.1 Decentralisaties 
De komende jaren wordt een flink aantal taken van de rijksoverheid en provincie 
overgebracht (gedecentraliseerd) naar de gemeente. Onderdelen van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaan naar de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), de jeugdzorg gaat van de provincies naar de gemeenten en 
met de Participatiewet (vroegere Wet Werk en Bijstand) komt onder andere een deel 
van de Wajong bij de gemeenten. Ook bij ‘passend onderwijs’ vindt een 
stelselwijziging plaats, waardoor de gemeente een grotere rol krijgt in de 
ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoeften. Deze ingezette 
decentralisaties en veranderingen van allerlei vormen van zorg, vereisen een 
zorgvuldige aanpak.  
 
Hoewel het decentraliseren van overheidstaken naar gemeenten past in de visie van 
de ChristenUnie, wordt de uitvoering ervan een zware opgave. Het zal duidelijk zijn 
dat de zorg voor de echt kwetsbaren voor ons belangrijk is. Wij zien dat er bij de 
overheveling van taken naar de lokale overheid veel vanuit kosten/besparingen 
geredeneerd wordt. Wij vinden het belangrijk dat er juist naar de personen achter de 
zorgvraag gekeken wordt. De mensen moeten centraal blijven staan.  
 
2.2 Sociaal netwerk 
Veel mensen hebben een sociaal netwerk om zich heen: familie, vrienden, buren en 
kennissen. Mensen leven met elkaar in sociale verbanden en zijn samen 
verantwoordelijk voor een prettig opvoed-, opgroei-, en leefklimaat. Echter, er zijn 
ook mensen met slechts een klein, beperkt netwerk. Sommigen hebben zelfs 
helemaal geen netwerk om zich heen. De professionele hulpverlener moet zo 
getraind worden dat hij of zij deze mensen in beeld krijgt en houdt. Ook wijkteams 
kunnen hierin een goede rol spelen. Het mag nooit zo zijn dat burgers met een klein 
of geen netwerk, vergeten worden.  
 
2.3 Mantelzorgers  
We bevinden ons in een tijd waarin nieuwe antwoorden gevonden moeten worden 
voor complexe zorgvraagstukken. De druk op mantelzorgers neemt toe. Er komen 
minder middelen beschikbaar om hen te ondersteunen. Toch wil de ChristenUnie die 
mantelzorgers optimaal en professioneel kunnen ondersteunen. Dat kan 
bijvoorbeeld door goede, toegankelijke voorlichting. Dat kan via het gemeentelijk 
zorgloket, maar ook via internet of door middel van brochures.  
 
  



 

 

2.4 Vrijwilligers 
Waar mensen geen beroep op mantelzorgers kunnen doen, zullen waar mogelijk 
vrijwilligers ingezet worden. De ChristenUnie staat hier positief tegenover. Binnen 
de gemeente Vianen is het vrijwilligerswerk op dit moment verdeeld over meerdere 
(maatschappelijke) organisaties. Om de zorgvraag die op Vianen afkomt aan te 
kunnen, vindt de ChristenUnie het heel belangrijk dat er sterk ingezet wordt op het 
werven, stimuleren en motiveren van vrijwilligers. Reden om hierop de komende 
jaren niet te bezuinigen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Vianen uit te breiden en 
te professionaliseren. De ChristenUnie ziet ook mogelijkheden voor de inzet van 
langdurig werklozen en vluchtelingen bij maatschappelijke activiteiten. Onbetaalde 
arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als 
zodanig erkenning en respect.  
 
2.5 WMO/AWBZ/Jeugdzorg 
De ChristenUnie ondersteunt de ontwikkeling dat gemeenten meer verantwoordelijk 
worden voor het organiseren van goede zorg. De lokale overheid kan het beste 
zorgvragen samenbrengen met andere voorzieningen, zoals thuiszorg, vervoer, 
onderwijs of woonzorgcomplexen en levensloopbestendige woningen. Zo kan met 
behoud van kwaliteit met minder geld meer zorg aan meer mensen worden 
verleend. 
 
De ChristenUnie vindt het van groot belang dat burgers de mogelijkheid hebben op 
een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met een PGB zijn mensen beter in staat eigen 
regie te voeren (bijvoorbeeld een vouchersysteem voor de inkoop van 
dagbesteding). Maar ook om te kunnen kiezen voor zorgverlening die past bij 
mensen, bijvoorbeeld zorg die identiteitsgebonden wordt geleverd. Op misbruik van 
PGB moet een duidelijke maatregel volgen.  
 
De ChristenUnie staat voor: 
⇒ een succesvolle transitie in de zorg door investering in training van ambtenaren, 

professionals en vrijwilligers. 
⇒ laagdrempelige, eenduidige loketten voor zoveel mogelijk vormen van zorg 
⇒ speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers. 
⇒ investeren in contacten en samenwerking met vrijwilligersorganisaties en kerken. 
⇒ samenwerking met woningcorporaties om voldoende woningen geschikt te 

maken voor het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en gehandicapten. 
⇒ het behoud van de PGB budgetten voor specifieke situaties 
⇒ het introduceren en stimuleren van de inzet van vluchtelingen in het lokale 

vrijwilligerswerk. 
⇒ het professionaliseren van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Vianen. 
 
 
  



 

 

3. Samen leren, samen werken 
Goede scholing is de basis van goede economische mogelijkheden en een sterke 
samenleving. Een goed economisch klimaat wordt ook bepaald door het aantal 
werklozen dat er in een gemeente aanwezig is. De ChristenUnie gelooft in de kracht 
van een kleine samenleving waarin we willen streven naar verbinding tussen de 
banen en de werkcapaciteit van de inwoners. Een idee hiervoor is het faciliteren van 
een banenmarkt waarin lokale werkgevers, uitzendbureaus en inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten voor zowel stage als baanmogelijkheden. 
 
3.1 Onderwijs 
De school is een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente op het gebied 
van o.a. passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdige 
schoolverlating en het aansluiten op de arbeidsmarkt en is zodoende een 
belangrijke kracht in het versterken van onze samenleving. We vinden het daarom 
heel belangrijk dat de scholen in onze kernen behouden blijven en de kwaliteit van 
de schoolgebouwen en hun programma’s up-to-date zijn. Dit betekent dat scholen 
tijdig gebouwd of verbouwd moeten worden. Ook betekent dit dat er een passend 
onderwijsaanbod beschikbaar is voor zowel kinderen met een achterstand als 
kinderen die juist excelleren.  
Om te voorkomen dat kinderen uit hun sociale omgeving geplaatst worden, vinden 
wij het belangrijk dat de juiste professionele steun in de omgeving van het kind 
geboden wordt.  
Wij willen schooluitval tegengaan. Dat begint al heel vroeg. Bijvoorbeeld door een 
goed aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te stimuleren om mogelijke 
(taal)achterstanden in te halen en een goede aansluiting te vinden bij het 
basisonderwijs. Daarnaast is het belangrijk om jongeren (en ouders) ervan te 
doordringen dat het halen van een diploma de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 
Verder willen wij de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven faciliteren, 
waardoor er voor jongeren een betere aansluiting op de arbeidsmarkt ontstaat.  
 
3.2 Economie 
De ChristenUnie wil Vianen als zakenstad weer terug op de kaart zetten. Ons 
streven: Vianen Zakenstad 2005 vervangen door Vianen Zakenstad 2015! 
 
ChristenUnie Vianen zet zich daarom in voor meer ruimte, betere regels en meer 
kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). 
Maakindustrie, transport en zakelijke dienstverlening zijn sectoren die het hier goed 
doen, ook landelijke vestigingen van bedrijven willen we hier faciliteren. We denken 
dat Vianen met zijn goede ligging nog veel meer een netwerkstad kan zijn. Het 
faciliteren van een broedplaats voor creatieve ondernemers/kunstenaars en een 
Seats2Meet ruimte zijn enkele mogelijkheden die wij hier vinden passen.  
De Voorstraat zal niet gered worden door alleen meer inwoners, maar dient goed te 
kijken naar (ver)nieuwe(nde) mogelijkheden qua winkelconcepten en invulling, zoals 
een 2theLoo concept. Ook de parkeergelegenheden buiten de Lekpoort kunnen nog 
beter benut worden.  
 



 

 

Bedrijvigheid in het buitengebied zit veelal in de agrarische linten en is belangrijk 
voor de vitaliteit van het buitengebied en onze dorpen. We zien dat de agrarische 
sector opschaalt, verbreedt of stopt. Voor bestaande bedrijvigheid is beleid nodig 
waarin ruimte zit voor ontwikkeling, met als voorwaarde dat met deze ontwikkeling 
ook ruimtelijke/landschappelijke kwaliteit wordt toegevoegd op de eigen locatie of 
elders. Dit is mogelijk omdat deze bedrijven geen dure industriegrond hoeven te 
kopen.  
 
3.3 Werkeloosheid/Arbeidsparticipatie 
Het economisch klimaat draait niet alleen om de bedrijven, maar meer nog om de 
mensen. Werk is een goed medicijn voor een leven in balans. Een 
werkloosheidsuitkering leidt niet altijd tot een actieve zoektocht naar ander werk. 
Mensen dienen te worden uitgedaagd, o.a. door hen goed te begeleiden in het 
vinden van werk dat aansluit bij hun mogelijkheden of omscholing. Voor een 
uitkering mag een tegenprestatie worden gevraagd. Ook een leer-werkstage kan 
daarbij helpen. Andersom vindt de ChristenUnie dat niet oneindig afwijzend 
gereageerd kan worden op een aanbod voor (tijdelijk) andere werkzaamheden en 
dat dan een korting op de uitkering billijk is.  
 
Naast de mensen die door de economische crisis hun baan hebben verloren, is er 
ook de groep mensen met een beperking, die graag actief mee willen doen in de 
samenleving. De uitvoering van de participatiewet, die ervoor moet zorgen dat deze 
mensen een passende werkplek kunnen vinden, wordt overgedragen naar de lokale 
overheid. De ChristenUnie volgt de uitvoering van de participatiewet en kijkt waar 
ingrijpen of bijstelling nodig is.   
 
De ChristenUnie staat voor: 
⇒ Scholen in de kernen behouden. 
⇒ Bij onderwijshuisvesting moet er aandacht zijn voor (groene) speelruimte in en 

rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en sociale 
rol van de school(gebouwen) in de kernen. 

⇒ Leegstaande lokalen worden zoveel mogelijk gebruikt voor andere 
maatschappelijke doeleinden. 

⇒ Bedrijven stimuleren om leerwerkplekken te creëren. 
⇒ Het contact tussen bedrijfsleven en school bevorderen. 
⇒ Vianen verder ontwikkelen als netwerkstad.  
⇒ Waar mogelijk worden gemeentelijke bedrijven gevraagd voor aanbestedings-

trajecten. 
⇒ Een bedrijfscontactfunctionaris benoemen die bedrijven bezoekt en een netwerk 

bijhoudt en faciliteert. 
 
 

  



 

 

4. Samen wonen, samen leven 
4.1 Wonen 
Het huisvestingsbeleid van de gemeente moet aansluiten bij de vraag en 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om wonen en zorg.  
De ChristenUnie maakt werk van levensloopbestendige woningen en wijken. De 
starterslening kan een goed instrument zijn om starters op de woningmarkt net dat 
zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te 
bevorderen op de huizenmarkt. De ChristenUnie streeft naar klimaatneutrale 
woningen en woningen die energie ‘produceren’. Ook streeft ze naar de toepassing 
van duurzame materialen en kwalitatief hoogwaardig zijn. Handhaving van 
vergunningen door middel van het toetsen van de afgesproken duurzaamheidseisen 
is daarbij van cruciaal belang.  
 
Woningen in Everdingen 
Wij vinden dat Everdingen uitbreidingsmogelijkheden nodig heeft om woningen te 
kunnen bouwen. Als er geen nieuwe woningen komen, zal het dorp stil komen te 
staan.  
 
Sluiseiland 
In de afgelopen periode is het lopende project Sluiseiland afgesloten. De gemeente 
Vianen kan hierdoor nu met een schone lei beginnen aan de ontwikkeling van 
Sluiseiland als woonlocatie. De ChristenUnie ziet graag dat in de aankomende 
periode al enkele kleinschalige woningbouwprojecten uitgevoerd worden.  
 
Ouderen en starters: huisvesting en zorg dichtbij 
De bouw van toekomstgerichte woningen die voor meerdere doelgroepen van 
waarde kunnen zijn, vinden wij erg belangrijk. Wij denken hierbij aan 
multifunctionele woningen die aangepast kunnen worden aan veranderende 
leefomstandigheden. Hierbij valt te denken aan het mogelijk plaatsen van een 
traplift, douche met voldoende ruimte etc.  
 
In Zijderveld komen nieuwe seniorenwoningen en hier blijken ook de 
starterswoningen die nu gerealiseerd worden, gretig aftrek te vinden.  
Echter ook in de stad Vianen en in de dorpen Hagestein en Everdingen zijn er voor 
starters en senioren dringend meer geschikte woningen nodig. 
 
De gemeente heeft ondanks onze herhaalde verzoeken en analyses onvoldoende 
gepresteerd tot nu toe.  
 
Hoef en Haag 
Hoef en Haag moet buitengewoon groen, duurzaam en klimaatvriendelijk worden. 
We denken bijvoorbeeld aan open bestrating voor een betere regenafvoer. 
Daarnaast willen we dat Hoef en Haag en sociaal divers wordt, met betaalbare 
(huur)woningen voor senioren, gezinnen, alleenstaanden en starters. De 
ChristenUnie wil dat dit vroeg in de planfase wordt vastgelegd. Hagestein moet als 
kern zijn eigen identiteit houden. 
 



 

 

 
4.2 Woningcorporaties 
Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de voorziening van goede sociale 
huurwoningen en de leefbaarheid van wijken. De ChristenUnie geeft 
woningcorporaties de ruimte om innovatief, vraaggestuurd en toekomstgericht te 
kunnen bouwen. Daarnaast worden zo mogelijk afspraken gemaakt over de 
verduurzaming van hun woningvoorraad. Tegelijkertijd is het goed als corporaties 
van de keuzes die zij maken nadrukkelijker verantwoording afleggen aan de lokale 
samenleving (via hun bewoners, via de gemeentelijke aansturing). 
Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Wanneer zij 
moeilijkheden ondervinden hun investeringen te financieren, zijn gemeentelijke of 
provinciale borgstellingen te overwegen.  
Woningcorporaties spelen ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie juicht de 
‘sociale koop’ toe. Het is goed dat er steeds meer betaalbare koopwoningen komen. 
Dit helpt de kloof tussen huren en kopen te dichten. 
 
De ChristenUnie staat voor:  
⇒ De bouw van starters en seniorenwoningen. 
⇒ Een sociaal divers, duurzaam en groen Hoef en Haag. 
⇒ Het bevorderen van duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen.  
⇒ Verzorgde wijken; voldoende parkeergelegenheid, goede verlichting en prettig 

groen (=goed verzorgd op alle zichtlocaties). 
⇒ De vorming van levensloopbestendige wijken en woningen. 
⇒ Voor startersleningen voor starters. 
⇒ Het duurzaam bouwen van woningen en het inzetten op verduurzaming van 

bestaande woningen. 
⇒ Een goede samenwerking met woningcorporaties als het gaat om goede sociale 

huurwoningen, leefbaarheid in wijken en sociale koop.  
⇒ Ruimte voor andere woonvormen, zoals bijvoorbeeld leefgemeenschappen. 
 
 
  



 

 

5. Samen (duurzaam) genieten 
In de afgelopen jaren hebben we als gemeente een mooie Toekomstvisie voor 
Vianen ontwikkeld. Een toekomstvisie waar wij ons graag voor inzetten om deze 
werkelijkheid te zien worden.  
In de Toekomstvisie wordt gesproken over de diverse mooie gelegenheden (parels) 
die Vianen op te bieden heeft. Wij zijn van mening dat we de parels die Vianen 
heeft, moeten koesteren en uitbouwen. Hierbij valt te denken aan culturele, 
historische, smakelijke, natuurlijke en sportieve gelegenheden . 
Waar de aandacht voor het behoud van onze historische ‘parels’ goed geborgd is, 
komen sommige andere parels aandacht te kort. 
 
ChristenUnie Vianen heeft duurzaamheid, behoud/onderhoud van de 
groenvoorzieningen en goede sportvoorzieningen hoog op de agenda staan.  
Verder biedt ons landelijke karakter toeristisch gezien veel mogelijkheden om ons 
bijzondere vestigingsklimaat onder de aandacht te brengen. Recreatie en toerisme 
leveren ook een kleine bijdrage aan de economie cq horeca. 
 
5.1 Cultuur 
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Musea, maar ook 
het landschap, nemen hierbij een belangrijke plaats in. Enerzijds om te bewaren en 
te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Veelal wordt museaal werk 
door vrijwilligers gedragen. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren.  
 
Bibliotheken/buurthuizen 
Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot 
informatie (ook digitaal) is van belang voor inwoners. Bibliotheekvoorzieningen 
staan onder druk en we zoeken creatieve en innovatieve oplossingen om 
buurt/dorpsvestigingen open te houden. Bijvoorbeeld samenwerking met andere 
functies of scholen. 
 
5.2 Toerisme en recreatie 
De Toekomstvisie van Vianen laat mooie beelden zien van een toeristisch en 
recreatief, aantrekkelijk Vianen. De ChristenUnie staat positief tegenover het 
ontwikkelen van meer recreatieve mogelijkheden die ook toeristen kunnen trekken.  
• Samen met recreatieve ondernemers willen wij zoeken naar mogelijkheden om 

hun economische potenties te verbeteren.  
• De boomgaarden van Vijverlust kunnen in samenwerking met ondernemers en 

bewoners een recreatief aantrekkelijke plek worden. De ChristenUnie wil deze 
recreatieve ontwikkeling van de boomgaarden Vijverlust stimuleren.  

• Een potentieel mooie locatie in het centrum van Vianen is de locatie Watertoren. 
Op dit moment een bijna vergeten ‘Parel’. De ChristenUnie wil de mogelijkheden 
onderzoeken om deze locatie door ondernemers te laten ontwikkelen. 

• Een uniek natuurlandschap in onze regio zijn de grienden van Bolgarijen met 
bijbehorende wilgentenen bedrijven. Nieuwe mogelijkheden om dit oude 
ambacht te laten herleven zijn nodig. 

• Binnen de wijken en dorpen moet ruimte ingevuld zijn voor natuur-, kijk- en 
speelgroen. 



 

 

 
5.3 Sport 
Sport biedt kansen om burgers met elkaar in contact te brengen. Daar leren mensen 
met elkaar omgaan en vormen zich sociale verbanden. 
De ChristenUnie ziet voor de overheid vanuit volksgezondheid de taak om sporten 
voor inwoners bereikbaar te houden. Dat geldt vooral voor de breedtesport. 
Sportclubs vormen een samenbindende factor en verdienen ook om die reden steun 
bij de begeleiding en ontwikkeling ervan. Ook moeten sportclubs voldoende ruimte 
krijgen eigen inkomsten te verwerven door soepelere regels rondom reclame en 
gebruik van accommodaties. 
 
Gebouwen en sportvelden  
De gemeente moet aan de slag met het capaciteitsonderzoek dat in 2013 is 
uitgevoerd. Om de sportvoorzieningen op niveau te houden dient een (financiële) 
meerjarenplanning gemaakt te worden maken, zodat burgers die willen sporten niet 
weerhouden worden door capaciteitsproblemen bij de verenigingen.  
Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid 
bijdragen aan exploitatie en onderhoud.  
In het accommodatiebeleid van de gemeente dienen alle verenigingen op een 
passende en eerlijke, maar ook financieel gedegen wijze voorzien te worden.  
 
5.4 Groen 
Natuur en groen zijn belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden van 
Vianezen, Hagesteiners, Everdingers en Zijdervelders. Een mooie en natuurlijke 
omgeving draagt bij aan het woonplezier en vestigingsklimaat van bewoners en 
bedrijven. Daarom wil de ChristenUnie investeren in groen.  
Allereerst willen we bomen en struiken aanplanten om de invloed van fijnstof vanaf 
wegen te verminderen. In het buitengebied willen we bewoners stimuleren om 
streekeigen landschapselementen te planten en te beheren, via een fonds voor 
aanplanten van bomen en struiken. We willen het herstellen en aanplanten van 
hoogstamboomgaarden stimuleren, met daarbij een duurzaam beheerplan ervan. 
De gemeente Vianen moet een natuurfonds ontwikkelen en gebruiken voor nieuwe 
groene initiatieven in het buitengebied. 
 
De ChristenUnie staat voor: 
⇒ Sportvelden herinrichten zodat sportverenigingen voldoende capaciteit hebben. 
⇒ Boomgaard Vijverlust opknappen en publieke functie geven.  
⇒ Bomen en struiken behouden en aanplanten voor een gezonde gemeente. 
⇒ Meer aandacht voor de unieke ambachten in onze regio: De grienden van 

Bolgarijen Vianen meer vermarkten; in deze omgeving is nog een aantal 
griendwerkers / ambachtsmensen aanwezig en dat is uniek voor Nederland. 

⇒ Ruimte bieden aan recreatie- en toeristische ondernemers voor verblijfsrecreatie 
vanwege het gunstige effect op de middenstand. 

⇒ Verkoop van regionale landbouwproducten faciliteren/promoten. 
⇒ Ruimte voor een ontwikkelplan met publieksfunctie voor de locatie Batenstein / 

Watertoren. 


