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De kracht van samen  
 
De dorpen en buurtschappen van Zuidplas krijgen kleur en kracht door de mensen die er wonen, 
werken en recreëren. In dit verkiezingsprogramma beschrijft de ChristenUnie/SGP Zuidplas haar inzet 
als het gaat om de toekomst van Zuidplas.  
 
Fundament voor ons doen en laten in de politiek is ons geloof in Jezus Christus. Dat geloof krijgt heel 
praktisch handen en voeten vanuit (Bijbelse) principes rondom zorg voor elkaar, zorg voor de natuur 
en een rechtvaardige overheid.  
 
In hoeverre u die principes deelt en in hoeverre u bij landelijke verkiezingen overweegt op de 
ChristenUnie of de SGP te stemmen is daarbij niet het belangrijkste. Belangrijkste is of u zich herkent 
in de toekomst die de ChristenUnie/SGP Zuidplas voor ogen heeft voor de gemeente Zuidplas en de 
inwoners van de dorpen die daarbij horen.  
 
Dit verkiezingsprogramma beschrijft vooral hoe wij de ontwikkeling van Zuidplas voor ogen zien in de 
(nabije) toekomst. Daarbij horen wel twee kanttekeningen. Ten eerste dat we leven in een gebroken 
wereld. Het is hier niet perfect en dat zal het – ondanks onze inzet om het goede te versterken en het 
kwade in te dammen – niet worden tot de terugkomst van Jezus Christus. Ten tweede hebben we als 
politici alleen niet de wijsheid in pacht. Daarom past enige terughoudendheid bij het uitwerken van 
de toekomstbeelden naar concrete oplossingen. We beschrijven die wel, maar vinden het vooral 
belangrijk dit de komende jaren te doen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. 
Dat is de kracht van samen! 
 
Jan Willem Schuurman 
Lijsttrekker ChristenUnie/SGP Zuidplas 
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Thema 1: De kracht van… zorg voor elkaar 
Wanneer uw broeder of zuster in armoede raakt en met lege handen staat, dan moet u hem steunen, 

ook als hij een vreemdeling en bijwoner is, zodat hij bij u in leven blijft – Leviticus 25 : 35 
 

 
De dorpen en buurtschappen van Zuidplas krijgen kleur en kracht door de mensen die er wonen en 
werken.  
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas staat voor een inclusieve samenleving, een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen. Wat mensen nodig hebben om mee te doen in de samenleving, verschilt van 
persoon tot persoon. Het gaat in ieder geval over heel belangrijke dingen: het hebben van werk en 
voldoende inkomen, de mogelijkheid om te reizen en het beheersen van de Nederlandse taal. Ook 
kunnen er ingrijpende gebeurtenissen zijn in het leven – zoals werkloosheid, ziekte, relatieproblemen 
en dergelijke – waarbij mensen (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om mee te doen in de 
samenleving. 
 
Het bieden van passende ondersteuning gaat niet vanzelf. Daar ziet de ChristenUnie/SGP Zuidplas 
meerdere redenen voor. Zo is het is lastig te zien wat anderen, zoals chronisch zieken of 
gehandicapten, nodig hebben om mee te doen. Daardoor zijn de openbare ruimte en/ of 
voorzieningen soms onvoldoende toegankelijk. Het is daarom belangrijk dat de gemeente maximaal 
gebruik maakt van de kennis en kunde die er in de samenleving is.  
 
Een andere reden is dat wet- en regelgeving niet altijd goed op elkaar aansluiten. Zo is een vloeiende 
overgang van zorg en ondersteuning wanneer jongeren volwassen worden niet vanzelfsprekend. De 
ChristenUnie/SGP Zuidplas vindt het daarbij belangrijk de mens centraal te stellen: als het voor de 
ontwikkeling van jongeren belangrijk is dat zij dezelfde ondersteuning blijven krijgen, dan moet dit 
mogelijk zijn.  
 
Een derde reden passende ondersteuning niet vanzelfsprekend is, is dat de vraag naar ondersteuning 
soms hoger is dan het aanbod. Aan de ene kant stijgt de vraag naar ondersteuning de laatste jaren. 
Er zijn bijvoorbeeld meer ouderen, die ook langer thuis blijven wonen. Een andere mogelijke 
verklaring is dat de veerkracht van mensen om wat voor de reden dan ook afneemt. Tegenover deze 
stijgende vraag staat een aanbod dat onder druk staat. Tegenover de groter wordende groep 
ouderen staat een kleiner wordende groep van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook heeft gemeente 
de afgelopen jaren meer uitgegeven aan ondersteuning, waardoor er bezuinigd moet worden op 
andere thema’s. Tot slot is het lastig om voldoende personeel te vinden. 
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas vindt het daarbij belangrijk dat er vanuit de gemeente voldoende 
ondersteuning kan worden geboden aan de meest kwetsbare inwoners. Om dit te bereiken hanteren 
is een heldere visie nodig.  
 
Wat de ChristenUnie/SGP Zuidplas betreft begint het daarbij met het voorkomen van 
ondersteuningsvragen door (mentale) weerbaarheid te vergroten en gezonde keuzes te stimuleren. 
Zeker in en na de corona-crisis is de aandacht hiervoor van groot belang. Voor het vergroten van 
weerbaarheid en het stimuleren van gezonde keuzes is samenwerking met onder meer onderwijs, 
ouderenbonden, sportverenigingen, lokale ondernemers, huisartsen en hun praktijkondersteuning 
noodzakelijk. Die goede samenwerking helpt vervolgens ook om hulpvragen over onder meer geld, 
relaties, opvoeden en ouder worden vroegtijdig op het spoor te komen. De drempel om hulp te 
vragen moet daarbij zo laag mogelijk zijn. 
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Hulpvragen vroegtijdig op het spoor komen, betekent niet dat de gemeente in al die gevallen 
ondersteuning biedt. De ChristenUnie/SGP Zuidplas vindt het belangrijk om de eigen 
verantwoordelijkheid van inwoners aan te spreken, inclusief de weerbaarheid, veerkracht en het 
vermogen van mensen om met tegenslag om te gaan en elkaar daarin te ondersteunen. Juist om de 
meest kwetsbare mensen passende ondersteuning te bieden, heeft de ChristenUnie/SGP Zuidplas als 
uitgangspunt dat inwoners ondersteuning zelf regelen en/ of betalen wanneer ze daartoe in staat 
zijn. Informele hulp van familie, vrienden en buren hoort daar ook bij.  
 
Informele hulp is daarmee van groot belang. Het mooie aan Zuidplas is dat er in de dorpen een grote 
bereidheid is om elkaar te ondersteunen. We zijn dankbaar voor de ondersteuning die individuele 
inwoners geven. We denken aan directe familie, mantelzorgers, pleegouders, begeleiders op 
verenigingen en andere vrijwilligers. Ook zijn we dankbaar voor ondersteuning door organisaties als 
Stichting Zuidplas Helpt, Boodschappenkast, NPV, de hospices in Nieuwerkerk en Moerkapelle en 
kerken. Met goede ondersteuning vanuit de gemeente kunnen zij deze betrokkenheid blijven tonen.  
De ChristenUnie/SGP Zuidplas staat dan ook voor een ruimhartige ondersteuning van en waardering 
voor mantelzorgers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties die inwoners ondersteunen.  
 
Daar waar informele hulp niet toereikend of haalbaar is, moet ondersteuning door de gemeente snel 
en op maat worden geboden. Zorgen uiten is al moeilijk genoeg, op zorg moeten wachten is voor 
niemand goed. Bij het maken van beleid worden ervaringsdeskundigen betrokken. In de uitvoering 
van het beleid moeten mensen die namens de gemeente besluiten nemen zich goed in kunnen 
inleven in de persoonlijke situatie van inwoners die hulp vragen. Ook moeten zij ruimte hebben om 
maatwerk te leveren. Doel van lokale en regionale samenwerking is om zorg en ondersteuning zo 
duidelijk en eenvoudig mogelijk te organiseren voor inwoners en professionals. 
 
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil zorg voor elkaar praktisch maken door:  
 

- Lidmaatschap van verenigingen te stimuleren. Door actief mee te doen bouwen mensen ook 
aan hun eigen netwerk; 

 
- Bewegen en sporten in de openbare ruimte te stimuleren. Daarbij hoort ook dat er 

voldoende (uitdagende) speelplekken zijn voor kinderen en jongeren; 
 

- Intensiever gebruik maken van ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen kunnen 
andere inwoners (betaald of onbetaald) ondersteunen bij het omgaan met omstandigheden 
of beperkingen. 

 
- Het vergroten van de bekendheid en toegankelijkheid van financiële ondersteuning voor 

lagere inkomens. Specifieke doelgroepen zijn ouderen en gezinnen, vanwege de grote impact 
die armoede op kinderen heeft. Aanvullend op het huidige aanbod wordt een lokaal 
schuldfonds opgericht, zodat mensen met (beginnende) schulden nog maar met één 
schuldeiser te maken hebben. Daardoor verlagen we de stress die er vaak is vanwege 
schulden. Mensen kunnen zich zo eerder en beter richten op hun plannen voor de toekomst;  

 
- De (financiële) mogelijkheden die mantelzorgers hebben voor respijtzorg en dagbesteding te 

vergroten;  
 

- Deskundigheidsbevordering voor inwoners in het algemeen en vrijwilligers in het bijzonder. 
Een concreet voorbeeld hiervan is het herkennen van dementie in een vroegtijdig stadium en 
het omgaan hiermee; 
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- Een steviger inzet op het landelijke programma Kansrijke Start, dat erop gericht is (ouders 
van) jonge kinderen een goede start te bieden; 

 
- Met het onderwijs te investeren in een omgeving waarbij alle kinderen sociaal-emotionele 

vaardigheden aangeleerd krijgen op een manier die bij hen past. De gemeente kan het 
onderwijs ondersteunen door te zorgen voor goede huisvesting en een goede verbinding 
tussen onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg (één gezin, één plan, één regisseur); 

 
- Een samenhangend ouderenbeleid te maken. Dat beleid moet in ieder geval gaan over 

wonen (wat is er voor nodig om langer thuis te wonen met een goede kwaliteit van leven), 
gezondheid (onder meer hoe de openbare ruimte beweegvriendelijk blijft of wordt), welzijn 
(voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, geestelijke verzorging) en de ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers die om ouderen heen staan;  

 
- Maximale inzet voor werkzoekenden, waaronder ook de (groeiende) groep statushouders. 

Als aanvulling op de huidige inzet stimuleren we bedrijven die voor de gemeente werken 
meer kansen te bieden aan werkzoekenden (en daarmee bijdragen aan Social Return on 
Investment). Daarnaast moet worden geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling van mensen 
om herhaalde instroom in de uitkering te voorkomen. We verkennen daarbij of er naast de 
groep vrijwillige budgetmaatjes ook een groep vrijwillige jobcoaches kan komen. 
Vanzelfsprekend ligt er als het gaat om persoonlijke ontwikkeling van mensen ook een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor de werkgevers in onze gemeente, waarbij de 
gemeente zelf ook het goede voorbeeld moet geven;  

 
- Het investeren in taalonderwijs voor laaggeletterden en nieuwkomers. Dat doen we in 

samenwerking met partners als de bibliotheek en organisaties die verantwoordelijkheid 
dragen voor de inburgering van nieuwkomers. Hiermee voorkomen we dat een beperkte 
beheersing van de Nederlandse taal leidt tot (grotere) zorgen en problemen op met name 
financieel vlak, gezondheid en/ of het mentale welzijn; 
 

- Betere monitoring en (gezamenlijk) leren met zorgaanbieders. Dit moet aanbieders helpen te 
onderbouwen dat hun ondersteuningsaanbod effectief is of kan zijn. Uiteindelijke doel is dat 
er goede, effectieve en toegankelijke ondersteuning is voor wie dat nodig heeft. 
 

- Vermindering van het aantal zorgaanbieders om de zorg beter beheersbaar te maken. 
Daarbij gaat niet zozeer om aanbieders / ondersteuners die preventief werken – bijvoorbeeld 
door mensen of gezinnen te begeleiden bij het leren leven met bepaalde omstandigheden. 
Het gaat vooral om vermindering van het aantal aanbieders van langdurige en/ of 
specialistische zorg. Randvoorwaarden daarbij zijn dat: 

o Het zorgaanbod voldoende divers blijft. Zo moeten inwoners kunnen (blijven) kiezen 
voor een aanbieder die past bij hun levensovertuiging; 

o Mensen die nu zorg ontvangen niet worden verplicht om van zorgaanbieder te 
veranderen; 

o Het mogelijk blijft om zelf zorg in te kopen door middel van een Persoonsgebonden 
Budget (PGB). 
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Thema 2: De kracht van… veiligheid 
Van de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade 

werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van 
ontvangen – Romeinen 13 : 3 

 
 
In de dorpen van Zuidplas is het goed wonen, werken en recreëren. Veiligheid is daarvoor een 
belangrijke randvoorwaarde. Onder veiligheid kunnen we heel veel dingen verstaan. Het gaat in ieder 
geval om een leefomgeving die schoon, heel en veilig is. We voelen ons prettiger in de openbare 
ruimte naar mate het onderhoud beter is en er minder zwerfafval en zichtbare gevolgen van 
vandalisme zichtbaar zijn.  
 
Bij veiligheid gaat het over het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Woninginbraken, 
diefstallen, overvallen, zedenmisdrijven, drugscriminaliteit en (digitale) oplichting hebben een grote 
impact op het welzijn van mensen. Daarnaast ondermijnen veel vormen van criminaliteit de 
samenleving en/ of democratie. Om criminaliteit goed te bestrijden is goede samenwerking met 
andere instanties belangrijk. Dit omdat veel vormen van criminaliteit de gemeentegrens overstijgen.  
 
Tegelijk is veiligheid een veel breder begrip. Bij veiligheid denkt de ChristenUnie/SGP Zuidplas ook 
aan verkeersveiligheid, sociale veiligheid, digitale veiligheid en de bevolkingszorg bij rampen en 
calamiteiten. 
 
Ten aanzien van het thema veiligheid hanteert de ChristenUnie/SGP Zuidplas voor de periode 2022 – 
2026 eigenlijk dezelfde lijnen als bij het thema “zorg voor elkaar”. Het begint daarbij met het 
voorkomen van (gevoelens van) onveiligheid. Dit kan onder meer door de openbare ruimte (met 
name voetpaden, fietspaden en wegen) goed in te richten en te onderhouden. Verder is goede 
voorlichting erg belangrijk. Juist ook als het gaat om veiligheid moet de eigen verantwoordelijkheid 
van inwoners en ondernemers daarbij worden benadrukt. Dit uit zich onder meer ook door de 
verkeersregels in acht te nemen.  
 
Naast goede voorlichting, kan de gemeente (het gevoel van) veiligheid vergroten door ruimhartige 
ondersteuning van initiatieven van inwoners en ondernemers op dit vlak. Goede voorbeelden zijn 
initiatieven rondom buurtpreventie, het keurmerk veilig ondernemen en de vrijwilligers die 
opgeroepen kunnen worden wanneer een reanimatie nodig is. De gemeente moet dit ondersteunen 
met een goed dekkend netwerk van AED’s.  
 
Tot slot is het vanzelfsprekend ook belangrijk dat de gemeente en andere instanties (zoals de politie) 
handhavend optreden bij overtredingen.  
  
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil Zuidplas veiliger maken door:  
 

- Goede voorlichting te geven over wat inwoners zelf kunnen doen vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid. Hierbij hoort ook een campagne om inwoners en ondernemers 
bewust te maken van digitale veiligheid; 

 
- Goede begeleiding van mensen die eerder een strafbaar feit hebben gepleegd;  

 
- Inwoners (samen met de politie) op te leiden tot digitaal buurtambassadeur; 
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- Extra te investeren in het onderhoud van voetpaden en fietspaden. Dit draagt tevens ook bij 
aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte; 

 
- Te blijven investeren in verkeersveiligheid. Wat de ChristenUnie/SGP Zuidplas betreft ligt de 

focus voor het verbeteren van de inrichting vooral op plekken waar wandelaars, fietsers en 
autoverkeer samenkomen. Daarnaast moeten er extra middelen worden gereserveerd om – 
in samenwerking met de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland – afdeling Zuidplas, politie 
en onderwijs educatieve activiteiten te organiseren; 

 
- Actief in te zetten op het verminderen van de hoeveelheid zwerfafval; 

 
- Vooruitlopend op de bouw van het vijfde dorp te investeren in voorzieningen als een 

ambulancepost; 
 

- Met lokale ondernemers te verkennen hoe het aantal vrijwilligers bij de brandweer kan 
worden vergroot; 
 

- De politie blijvend aan te spreken dat de norm voor het aantal wijkagenten (1 per 5.000 
inwoners) in praktijk moet worden gehaald, dat aanrijtijden worden gehaald en de 
aangiftebereidheid stijgt door een goede (digitale en fysieke) bereikbaarheid; 

 
- Naast de handhaving door BOA’s meer gebruik te maken van de mogelijkheden voor nieuwe 

vormen van handhaving zoals toezicht met (mobiele) camera’s. Het kan daarbij gaan om 
handhaving van fout parkeren en wegen die gesloten zijn op bepaalde tijdstippen en/ of voor 
bepaalde voertuigen.  
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Thema 3: De kracht van… bereikbaarheid en wonen 
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij 

wel genoeg heeft voor de bouw? - Lukas 14 : 28  
  
 
Het dorpse karakter van Zuidplas in combinatie met de nabijheid van grote steden heeft veel goede 
kanten. Tegelijk zien we dat juist ook in onze dorpen veel druk staat op de woningmarkt. Met name 
voor jongeren en ouderen is het lastig een geschikte woning te vinden in (de omgeving van) hun 
eigen dorp. De druk op de woningmarkt is hoog. Dat komt onder meer doordat ouderen langer thuis 
blijven wonen, door veranderingen in gezinssamenstelling en de huisvesting van statushouders en 
arbeidsmigranten. De ChristenUnie/SGP Zuidplas is er dan ook groot voorstander van dat in alle 
dorpen en in een nieuw, vijfde dorp woningen worden gebouwd.  
 
Het bouwen van woningen in en aan de bestaande dorpen en het vijfde dorp kan alleen met een 
goed doordacht plan. Zo mag het dorpse karakter van Zuidplas niet verloren gaan, maar moet juist 
worden geïnvesteerd in de ontwikkeling de groene zone tussen het vijfde dorp en de andere dorpen 
van Zuidplas. Verder moet er - voordat woningen worden opgeleverd -  geïnvesteerd worden in 
bereikbaarheid, sportvoorzieningen, onderwijshuisvesting, culturele voorzieningen en openbare 
ruimte. Voor al die investeringen geldt dat toegankelijkheid voor alle inwoners gegarandeerd moet 
zijn. Tot slot moet met name in het vijfde dorp ook ruimte worden gereserveerd voor 
geloofsgemeenschappen die zich daar willen vestigen.   
 
Met betrekking tot bereikbaarheid wil de ChristenUnie/SGP Zuidplas onder het motto “eerst 
bewegen, dan bouwen” vroegtijdig investeren in uitbreiding van de infrastructuur. Het is daarbij 
belangrijk de juiste balans te vinden tussen de noodzaak om op korte termijn te investeren in de 
bereikbaarheid per auto en de wens om steeds meer in te zetten op duurzame vormen van mobiliteit 
als de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit.  
 
 
Op het thema bereikbaarheid en wonen wil de ChristenUnie/SGP Zuidplas in de periode 2022 - 2026 
concrete resultaten boeken door: 
 

- Nauwgezet te volgen of de investeringen in bereikbaarheid (die onder meer nodig zijn 
vanwege de ontwikkeling van het vijfde dorp) afdoende zijn. Dit juist ook vanwege de zorgen 
die er bij inwoners en ondernemers zijn over de bereikbaarheid van de dorpen. Om (meer) te 
kunnen investeren in bereikbaarheid moet een deel van de opbrengsten uit projecten 
worden gereserveerd voor de verbetering van de infrastructuur; 

 
- Te investeren in de randvoorwaarden voor duurzame mobiliteit. De ChristenUnie/SGP 

Zuidplas denkt aan voldoende ruimte om fietsen te stallen; het uitbreiden van de 
mogelijkheid om elektrische auto’s op te laden; en een oplossing voor de overlast van 
laadkabels die over stoepen worden gelegd. Door te investeren in duurzame vormen van 
mobiliteit kan de parkeernorm mogelijk ook worden verlaagd. Bijkomend voordeel daarvan is 
dat er meer ruimte is voor het vergroenen van wijken en buurten;  

 
- In Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen de focus leggen op 

inbreiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de transformatie van leegstaande panden of 
nieuwbouw op plaatsen waar gebouwen leeg komen te staan. Deze plannen ontwikkelen we 
in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden. Daarbij moeten de kaders 
die de gemeente heeft al bij de eerste gesprekken duidelijk zijn; 
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- Woningen te bouwen voor alle doelgroepen om jongeren en ouderen uit Zuidplas kansen te 
bieden in hun dorp te blijven wonen. Belangrijk daarbij is dat er in iedere wijk of buurt een 
diversiteit aan (levensloopbestendige) woningen is. Voor de ChristenUnie/SGP Zuidplas is het 
uitgangspunt dat de helft van alle woningen bereikbaar is voor mensen met een lager 
inkomen, waaronder ook starters op de woningmarkt. In dat kader zetten we er ook op in 
dat 30% van alle nieuwbouwwoningen een sociale huurwoning is. Ook moeten er in ieder 
dorp vernieuwende woonvormen komen, zoals tiny houses, collectieve woonvoorzieningen 
voor ouderen en woningen waar ook informele of formele zorg kan worden geboden. Om te 
bereiken dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor inwoners moeten waar mogelijk 
afspraken worden gemaakt met projectontwikkelaars en woningcorporaties en/ of 
instrumenten zoals een zelfbewoningsplicht en erfpacht worden ingezet; 

 
- Ruimte te bieden om de recreatieparken, die weinig tot geen potentie hebben op recreatief 

vlak, te transformeren tot reguliere woonomgeving. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. 
Randvoorwaarde is wel dat de woningen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Dit geldt 
ook voor de eisen en richtlijnen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. 
Een dubbelbestemming in de huidige vorm behoort daardoor niet tot de mogelijkheden. 
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Thema 4: De kracht van… ondernemen 
En een zeker mens riep zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken 

totdat ik terugkom – Lukas 19 : 13 
 
 
Zuidplas kent veel ondernemers. Wat de ChristenUnie/SGP Zuidplas betreft is ondernemen meer dan 
een manier om mensen van inkomen te voorzien. Ondernemers dragen veel bij aan de leefbaarheid 
en vitaliteit van de dorpen doordat ze betrokken zijn op maatschappelijke organisaties via sponsoring 
en dergelijke. Daarnaast is ondernemen ook een manier om in samenwerking maatschappelijke 
doelen te bereiken. De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil samenwerking met en tussen ondernemers 
daarom (blijven) faciliteren. Uitgangspunten hierbij zijn dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen en dat de administratieve lasten voor de gemeente beperkt zijn. 
 
Als het gaat om de groei van de gemeente kan dit zowel een kans als een bedreiging zijn voor het 
ondernemerschap in Zuidplas. Ondernemers die vanwege woningbouw of om andere redenen 
moeten verplaatsen kunnen groei als bedreiging ervaren. Tegelijk kan die groei juist ook kansen 
bieden voor ondernemers. Door de bouw van woningen groeit namelijk ook het aantal inwoners. 
(Nieuwe) inwoners zijn potentiële klanten voor winkeliers en andere ondernemers die in opdracht 
van particulieren werken.  
 
Voor andere ondernemers uit Zuidplas liggen er kansen omdat in het masterplan voor de 
ontwikkeling van het vijfde dorp ook rekening is gehouden met de realisatie van circa 65 hectare 
bedrijventerrein. Deze bedrijventerreinen bieden mogelijk ook perspectief aan deze ondernemers. 
Dat ondernemers dit perspectief wordt gegeven is ook in het belang van de gemeente zelf, omdat de 
ontwikkeling van het vijfde dorp en de natuur eromheen daardoor sneller ter hand kunnen worden 
genomen. 
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil ondernemers ruim baan geven. Tegelijk willen we ook heldere 
grenzen stellen daar waar ondernemerschap in strijd is met (Bijbelse) normen en waarden. Als het 
aan de ChristenUnie/SGP Zuidplas ligt is er daarom geen ruimte voor vestiging van seksinrichtingen 
en gokhallen, wordt aanstootgevende reclame geweerd uit de openbare ruimte en zijn winkels op 
zondag gesloten. Ook mogen ondernemers geen druk ervaren om op zondag open te zijn en mogen 
werknemers geen druk ervaren om op zondag te werken. 
 
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil Zuidplas in de periode 2022 – 2026 een ondernemender gemeente 
maken door:  
 

- Dat het voor inwoners en ondernemers makkelijker wordt om te verbouwen of uit te breiden 
omdat in minder situaties een vergunningaanvraag of andere (uitgebreide) procedure nodig 
is. De ruimte hiervoor wordt groter met de invoering van de Omgevingswet, naar 
verwachting is dat per 1 juli 2022; 

 
- Ruimte te maken voor ondernemers en nieuwe verdienmodellen. Deze nieuwe 

verdienmodellen kunnen ook bijdragen aan het duurzaam instandhouden van erfgoed. Heel 
concreet wil de ChristenUnie/SGP Zuidplas inzetten op realisatie van ondernemershuizen in 
de dorpen, waar ZZP’ers en start-ups tegen aantrekkelijke voorwaarden samen kunnen 
werken en elkaar kunnen ontmoeten. Dit biedt wellicht ook kansen aan statushouders die in 
hun land van herkomst een onderneming hadden;  
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- In gesprek te gaan met ondernemers die (vanwege plannen voor woningbouw, recreatie of 
ruimte om plannen voor het opwekken van duurzame energie) beperkt zijn in hun 
mogelijkheden en daardoor moeten of willen verplaatsen. Heel specifiek geldt dit ook voor 
de agrariërs in onze gemeente. Daarbij wil de ChristenUnie/SGP Zuidplas er wel voor waken 
dat goede landbouwgrond wordt opgeofferd voor andere functies; 
 
Mocht het toekomstperspectief over ondernemers beperkt zijn, dan moet verkend worden 
welke alternatieven denkbaar zijn. Daarbij moet ook creatief worden gekeken naar 
mogelijkheden om bedrijfsverplaatsing – zowel vanuit het perspectief van de ondernemer als 
vanuit dat van de gemeente – ook in financieel opzicht haalbaar te maken. De realisatie van 
nieuwe bedrijventerreinen rondom het vijfde dorp kan daarbij kansen bieden;  

 
- Bij de vestiging van nieuwe bedrijven stimuleren dat er bedrijven komen die toegevoegde 

waarde hebben voor andere bedrijven, voor de werkgelegenheid etc. De ChristenUnie/SGP 
Zuidplas is daarbij zeer terughoudend met het aanwijzen van nieuwe locaties voor 
grootschalige logistiek buiten de bestaande plannen voor ontwikkeling van Knibbelweg-Oost;  

 
- Ondernemers in sectoren die zwaar zijn getroffen door Corona (met name in de horeca en 

detailhandel) een steun in de rug geven door een “koop lokaal” campagne te houden en door 
ruimte te maken voor vernieuwende concepten; 

 
- Te stimuleren dat lokale en regionale ondernemers deelnemen aan aanbestedingstrajecten 

van de gemeente. Daartoe moet er ook blijvend worden gecommuniceerd over de manier 
waarop ondernemers daarvoor in aanmerking kunnen komen; 
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Thema 5: De kracht van… groen 
En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en 

onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die 
over de aarde kruipen! – Genesis 1 : 28 

 
 
In de dorpen van Zuidplas is het goed wonen. Dat komt onder meer door de hoeveelheid groen in en 
rondom de dorpen.  
 
Als mensen hebben we de opdracht om zorg te dragen voor Gods schepping en deze – voor zover dat 
in ons vermogen ligt – leefbaar te houden voor onze kinderen.  
 
Op dat vlak staan we voor grote uitdagingen: met onze manier van leven doen we een te groot 
beroep op (schaarse) grondstoffen en buiten we de natuur uit. Ook worden we geconfronteerd met 
extremere weersomstandigheden. Specifiek voor Zuidplas geldt daarbij ook dat met name 
luchtkwaliteit en geluidsoverlast aandachtspunten zijn.  
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil daarom vol inzetten op het vergroenen of verduurzamen van de 
gemeente. Inzet is om de groene uitstraling van de dorpen en de gebieden eromheen te behouden 
en verder te versterken.  
 
Net als bij andere thema’s ligt hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Inwoners en 
ondernemers kunnen zelf veel doen om Zuidplas – in de breedste zin van het woord – groener te 
maken. Denk aan het goed scheiden van afval, isolatie van woningen, gebruik van daken voor de 
opwekking van elektriciteit en het inrichten van een tuin met veel groen. De gemeente kan inwoners 
hierin stimuleren door goede voorlichting en financiële bijdragen.  
 
Daarnaast moet de gemeente zelf ook investeren in het vergroenen of verduurzamen van Zuidplas, 
te beginnen met het alledaagse onderhoud van de openbare ruimte. Het mooie daarbij is dat de 
investeringen die we doen zich op meerdere vlakken terugbetalen: de leefbaarheid en uitstraling van 
de dorpen wordt beter, biodiversiteit wordt bevorderd en het levert (nieuwe) mogelijkheden om te 
bewegen, spelen en recreëren.  
 
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas zet in de periode 2022 – 2026 in op het vergroenen van Zuidplas door:  
 

- Ruimte te maken voor (extra) openbaar groen en door vast te leggen dat bewoners van 
woningen met een parkeerplaats op eigen terrein daar ook daadwerkelijk parkeren; 

 
- Verstevigen van de inzet om woningen en tuinen (sneller) te verduurzamen. Bestaande 

regelingen – zoals de duurzaamheidsleningen, subsidies voor klimaatadaptatie en acties om 
stenen in te ruilen voor groen – moeten daartoe toegankelijker worden gemaakt door betere 
communicatie en/ of het versoepelen van voorwaarden; 
 
Bij het verstevigen van de inzet is bijzondere aandacht nodig voor mensen die zelf 
onvoldoende middelen hebben om investeringen te doen in verduurzaming, maar tegelijk 
wel worden geconfronteerd met financiële zorgen door stijging van de energieprijzen 
(energiearmoede). Om die reden moeten ook met woningcorporaties afspraken worden 
gemaakt over het zo snel mogelijk verduurzamen van sociale huurwoningen; 
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- Meer afval gescheiden inzamelen door het verbeteren van de dienstverlening. De realisatie 
van een nieuw afvalbrengstation in combinatie met een particuliere kringloopwinkel en 
andere samenwerkingspartners hoort daar ook bij. Op termijn moeten de extra kosten voor 
een betere dienstverlening zichzelf terugverdienen doordat er minder restafval wordt 
ingezameld; 

 
- Bij nieuwbouw van woningen en voorzieningen circulair bouwen te stimuleren vanuit onze 

rol als opdrachtgever. Daarbij denkt de ChristenUnie/SGP Zuidplas onder meer aan hout. Het 
gebruik van hout is interessant omdat dit een lage milieubelasting met zich meebrengt over 
de gehele levensduur; 
 

- De hoeveelheid groen in en rond de dorpen (en daarmee de biodiversiteit) te vergroten. 
Daartoe moet het beleid om bestaand groen om te vormen tot kleurrijke plantvakken 
worden voortgezet en geïntensiveerd. Dit als onderdeel van de inzet om een bijvriendelijke 
gemeente te zijn. Ook moet worden ingezet op de aanleg van (kleine) bossen en moeten 
meer natuurvriendelijke oevers worden aangelegd; 
 
Randvoorwaarde bij het investeren in de hoeveelheid groen is dat de onderhoudskwaliteit 
ten minste gelijk blijft of zelfs omhoog gaat en bij het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden ook rekening wordt gehouden met biodiversiteit; 
 

- De dorpen voor te bereiden op extremere weersomstandigheden. Om die reden wordt het 
toepassen van innovaties rondom waterberging – bijvoorbeeld onder de bestrating – 
voortgezet. Om hittestress tegen te gaan wil ChristenUnie/SGP dat er veel meer 
schaduwrijke plekken zijn. Dat kan door meer bomen te planten en/ of bomen te kiezen met 
een bredere kroon; 
 

- Verder investeren in het verduurzamen van energie en warmte – waarbij het begrip 
duurzaamheid breed moet worden geïnterpreteerd. Het gaat wat de ChristenUnie/SGP 
Zuidplas betreft niet alleen om de manier waarop we verduurzamen, maar ook om de vraag 
welke zeldzame grondstoffen daarvoor nodig zijn, in hoeverre deze grondstoffen aan het 
einde van hun levensduur hergebruikt kunnen worden en wat de effecten zijn van keuzes op 
leefbaarheid en volksgezondheid;  
 
Voor de opwekking van duurzame energie wil de ChristenUnie/SGP Zuidplas daarom alle 
mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie openhouden. De uiteindelijke 
strategie moet écht duurzaam zijn en qua ruimtelijke inpassing en betaalbaarheid het beste 
zijn voor onze inwoners; 

 
Voor de warmtetransitie heeft de ChristenUnie/SGP Zuidplas een voorkeur voor collectieve 
systemen boven individuele oplossingen zoals warmtepompen. Bij die collectieve systemen 
denkt de ChristenUnie/SGP Zuidplas in ieder geval aan het gebruik van (rest)warmte uit de 
Rotterdamse haven, bodemenergiesystemen en aardwarmte. Randvoorwaarde daarbij is wel 
dat er voor huishoudens keuzevrijheid is om voor een individuele oplossing te kiezen; 

 
- De mogelijkheden voor recreatie te bevorderen. Dat kan door – samen met andere 

overheden en ondernemers – ruimte te maken voor uitbreiding van recreatieve activiteiten 
in de recreatiegebieden Rottemeren en Hitland. Randvoorwaarde daarbij is dat wordt 
geïnvesteerd in de aanleg van goede recreatieve wandelpaden, fietspaden en vaarroutes; 
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- Samen met andere overheden te investeren in het verminderen van geluidsoverlast van het 
wegverkeer en vliegverkeer. Ten aanzien van het wegverkeer kijken we vooral naar 
oplossingen die tegelijk bijdragen aan de opgave om duurzame energie op te wekken; 
 

- De afspraken uit het Schone Lucht Akkoord verder uit te werken. Zuidplas moet hierin wat de 
ChristenUnie/SGP Zuidplas betreft aan bijdragen door de inzet op het verduurzamen van 
mobiliteit en door goede voorlichting aan inwoners over houtstook en dergelijke.  
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Thema 6: De kracht van… een verbindende gemeente 
De overheid is Gods dienares, u ten goede – Romeinen 13 : 4a 

 
 
In de dorpen en buurtschappen van Zuidplas is over het algemeen sprake van een hechte 
gemeenschap. In een tijd waarin er veel nadruk ligt op het individu is het niet vanzelfsprekend dat dit 
zo blijft.  
 
Met elkaar moeten we erop letten dat we het gemeenschappelijk belang niet uit het oog verliezen, 
dat verschillende opvattingen en meningen – zowel uitgesproken als genuanceerd – gehoord worden 
en dat we oog hebben voor wie kwetsbaar is. Dit betekent ook dat we ons goed in moeten leven in 
wat anderen nodig hebben om mee te kunnen doen. Voor de één is dit namelijk een 
vanzelfsprekendheid, terwijl het voor de ander een dagelijks gevecht is.  
 
Als inwoners, maatschappelijke organisaties ondernemers en gemeente hebben we hierin allemaal 
een verantwoordelijkheid. De ChristenUnie/SGP Zuidplas staat daarbij voor een gemeente die 
mensen en organisaties ruimte geeft om het goede te doen en verbindend werkt. 
 
Een verbindende gemeente zorgt er allereerst voor dat bij participatie van inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties duidelijk is zij wel én niet van de gemeente mogen verwachten. 
 
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogen van de gemeente verwachten dat 
ze dienstbaar is in wat ze doet en betrouwbaar is in wat ze zegt. Ook mag van de gemeente worden 
verwacht dat zich goed inleeft in haar inwoners – en er daarbij niet te snel van uit gaan dat voor 
inwoners duidelijk is wat hun rechten en plichten zijn, hoe het democratisch proces verloopt en 
welke argumenten ten grondslag liggen aan beslissingen.  
 
Tegelijk moet ook duidelijk zijn dat de rol van de gemeente begrensd is. De gemeente mag alleen 
doen waartoe ze bevoegd is, mag bevoegdheden niet voor andere doelen gebruiken dan waarvoor ze 
gegeven zijn en moet binnen de kaders blijven die door hogere overheden (Provincie en 
Rijksoverheid) zijn gesteld.  
 
Het is belangrijk dat de gemeente hier helder over communiceert met al haar inwoners en 
ondernemers. Daarbij moeten de communicatiemiddelen (zoals de gemeentelijke website) 
toegankelijk zijn voor alle inwoners. Een verbindende gemeente zorgt voor goede participatie van 
inwoners en andere belanghebbenden. Zij betrekt hen met een open blik bij het maken en uitvoeren 
plannen, voor heldere verwachtingen over de (wederzijdse) verantwoordelijkheden en een heldere 
uitleg over de afwegingen die ten grondslag liggen aan besluiten. 
 
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil in de periode 2022 – 2026 werken aan een gemeente die verbindt 
door:  
 

- Inwoners helder voor te lichten over hun rechten en plichten zodat zij (informeel of formeel) 
bezwaar kunnen maken tegen keuzes of besluiten waar ze het niet mee eens zijn. Hier hoort 
ook bij dat het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning (door maatschappelijke 
organisaties) wordt verbeterd;  

 
- Het (verder) verbeteren van de communicatie. Alle informatie van de gemeente moet 

vindbaar en in begrijpelijke taal zijn. Ook moet de digitale en fysieke bereikbaarheid van de 
gemeente en partijen die voor haar werken (waarbij we concreet denken aan Stichting Zo!, 
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GR IJsselgemeenten, ODMH en GGD) verbeteren voor inwoners en ondernemers met vragen, 
meldingen, ideeën en plannen; 

 
- Bij participatietrajecten heel helder en open toe te lichten hoe belanghebbenden in staat zijn 

gesteld hun mening te geven, welke argumenten er zijn ingebracht en hoe die argumenten 
tegen elkaar zijn afgewogen. Dit geldt zowel voor plannen van de gemeente als voor plannen 
van andere initiatiefnemers;  

 
- Dienstverlening via alle kanalen (online en offline) te verbeteren. Het houden van spreekuren 

in alle dorpen en het benoemen van een aanspreekpunt voor initiatiefnemers kunnen daar 
ook aan bijdragen. Ongeacht de manier waarop dienstverlening wordt verbeterd laten de 
gemeente en partijen die in opdracht van de gemeente werken binnen twee werkdagen 
weten wanneer de vraagsteller of melder een inhoudelijke reactie kan verwachten. Ook 
moeten vraagstellers of melders actief op de hoogte worden gehouden van de voortgang, en 
is afspraak, afspraak: de gemeente houdt zich aan de toegezegde termijnen, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen meldingen met en zonder spoedeisend karakter;  

 
- In participatietrajecten voor het het maken van beleid, de uitvoering van beleid en de 

praktische ondersteuning van inwoners veel meer gebruik te maken van 
(ervarings)deskundigheid van inwoners en ondernemers. Door hun perspectief en inbreng 
wordt beleid en de uitvoering daarvan effectiever; 

 
- Inwoners en andere belanghebbenden (binnen door de gemeenteraad gestelde kaders) 

ruimte te bieden om samen beslissingen te nemen. Randvoorwaarde daarbij is dat we 
kunnen bepalen wie belanghebbenden zijn en dat zij allemaal mee kunnen besluiten. De 
ChristenUnie/SGP denkt daarom vooral aan kleinschalige projecten in buurten; 

 
- Kennis over (en betrokkenheid bij) onze democratie te versterken. Daartoe laten we de 

jongerenraad en kindergemeenteraad voortbestaan; zijn burgemeester, 
gemeenteraadsleden en wethouders actief betrokken bij lessen over democratie en 
burgerschap in het onderwijs; en nodigen we inwoners actief uit om (als gast van de raad) 
aanwezig te zijn bij gemeenteraadsvergaderingen;  
 

- Met het oog op de onafhankelijke afhandeling van klachten tegen (medewerkers van) de 
gemeente te waarborgen, te onderzoeken of klachten tegen de gemeente door een externe 
partij af kunnen worden gehandeld en of het zin heeft een regionale ombudsfunctie in het 
leven te roepen. 
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Thema 7: De kracht van… robuuste financiën en organisatie 
Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan 

wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. – Romeinen 13 : 7  
 
 
De financiën van de gemeente staan de laatste jaren erg onder druk. Dit geldt voor vrijwel alle 
gemeenten in Nederland. Het komt vooral door discussies met de Rijksoverheid. Gemeenten hebben 
de laatste jaren veel meer taken gekregen, maar krijgen daar om verschillende redenen te weinig 
middelen voor. Het is daarmee een hele puzzel om de financiën op orde te houden.  
 
Die puzzel is in Zuidplas ook ingewikkeld door de sterke groei van de gemeente. Groei betekent 
namelijk dat we moeten investeren. In bereikbaarheid en voorzieningen (zie thema 3), maar ook in 
de dienstverlening. Er moet voldoende gekwalificeerd personeel zijn om vragen en meldingen van 
inwoners naar tevredenheid af te handelen.  
 
De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil ook in de periode 2022 – 2026 volop investeren. Daarbij moet 
steeds creatief worden gekeken naar de mogelijkheden om verschillende doelen op een slimme 
manier te combineren en daarmee geld te besparen. Tegelijk moeten de keuzes die nu worden 
gemaakt ook op lange termijn houdbaar zijn. “Geen rekening naar de toekomst” blijft daarmee het 
uitgangspunt van de ChristenUnie/SGP Zuidplas.  
 
 
De robuustheid van de gemeentelijke financiën en organisatie wil de ChristenUnie/SGP Zuidplas in 
de periode van 2022 tot 2026 vergroten door:  
 

- Te besparen op de kosten voor voorzieningen door deze altijd te ontwikkelen in combinatie 
met woningen en/ of ruimtes voor ondernemers;  

 
- Grond en vastgoed dat (tijdelijk) in eigendom is van de gemeente nuttig te gebruiken door ze 

te verhuren aan ondernemers die (tijdelijk) extra ruimte nodig hebben, te experimenteren 
met vernieuwende woonvormen en /of het opwekken van duurzame energie. Voorwaarde 
hierbij is wel dat het gebiedsontwikkeling op termijn niet in de weg staat;  

 
- De opbrengsten uit grondexploitaties en het tijdelijk gebruik van vastgoed en gronden toe te 

voegen aan een investeringsfonds. Vanuit dat fonds kan vervolgens worden geïnvesteerd in 
het versterken van de dorpen. Investeringen in bereikbaarheid en betaalbare woningen 
hebben daarbij prioriteit; 
 

- Maximaal in te zetten op het verwerven van provinciale, landelijke en Europese subsidies 
voor beleid en projecten;  
 

- In de begroting zowel qua inkomsten en uitgaven uitgaan van reëlere aannames met 
betrekking tot de groei van de gemeente. Op dit moment zijn we daarin (te) behoedzaam: 
een deel van de verwachte uitgaven zit meerjarig in de begroting, terwijl de verwachte 
stijging van inkomsten alleen voor het eerstvolgende jaar wordt geraamd;  

 
- Een versnelling aanbrengen in de groei van de organisatie – met name op daar waar het de 

directe dienstverlening aan inwoners betreft. Dat kan bijvoorbeeld door de middelen vanuit 
het groeimechanisme één jaar eerder beschikbaar te stellen. Nu loopt de gemeente namelijk 
teveel achter de feiten aan: het aantal aanvragen en meldingen stijgt eerder en harder dan 
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de capaciteit van de organisatie. Door de organisatie eerder mee te laten groeien wil de 
ChristenUnie/SGP Zuidplas borgen dat de dienstverlening aan inwoners op peil blijft; 

 
- Sterke vermindering van het aantal reserves met het oog op de overzichtelijkheid en 

begrijpelijkheid van de financiële stukken van de gemeente. Wat de ChristenUnie/SGP 
Zuidplas betreft blijven alleen een algemene reserve, reserve grondexploitaties en een 
investeringsfonds over; 

 
- Te streven naar een beperkte stijging van de lokale lasten. Sowieso is de heffing voor 

afvalstoffen en riool alleen bedoeld voor de bekostiging van de uitgaven die daar betrekking 
op hebben. Zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke ambities uit dit 
verkiezingsprogramma, moet het streven zijn de OZB alleen te corrigeren voor inflatie, zodat 
Zuidplas qua woonlasten ongeveer op gemiddelde van Zuid-Hollandse gemeente blijft; 

 
- De mogelijkheden om te investeren op peil houden. Dit is lastig wanneer investeringen in het 

verleden zijn gedaan bij de eerste aanleg van een gebied (door middel van een 
grondexploitatie) en/ of wanneer de kapitaalslasten worden gedekt uit een reserve. We 
zoeken naar oplossingen om te voorkomen dat vervanging leidt tot (grote) financiële 
tegenvallers;  
 

- Realistische afschrijvingstermijnen te hanteren. Aanvullend daarop onderzoeken we in 
hoeverre we ook restwaardes kunnen hanteren voor gebouwen, materialen en dergelijke. De 
restwaarde moet in dat geval wel reëel zijn. Voordeel van het hanteren van restwaardes is 
dat gebruik van circulaire materialen wordt gestimuleerd. 
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Wat wil ChristenUnie/SGP concreet bereiken in de dorpen? 
 
 

Moerkapelle  
 

- We verminderen de overlast van vrachtwagens op de Moerkapelse Zijde door inzet van 
camera’s voor handhaving op het vrachtwagenverbod;  

- Met het oog op de toenemende verkeersdruk op de A12 zetten we de lobby voor een 
parallelstructuur voort. Mogelijk is een spoorverdubbeling tussen Zoetermeer en Gouda 
(inclusief een station bij het vijfde dorp) een goede aanvulling op of alternatief voor deze 
parallelstructuur. Indien nodig wegen we verschillende opties tegen elkaar af door deze te 
beoordelen op de mate waarin ze bijdragen aan een robuuste ontsluiting van de dorpen.  

- Realisatie van een recreatieve fietsverbinding aan de westzijde van de Rotte om de 
verbinding tussen Rottemeren en Bentwoud te verbeteren. Dit omdat (recreatief) 
fietsverkeer en voetgangers van elkaar moeten worden gescheiden.  

- Transformatie van park de Randstad naar (hoogwaardige) huisvesting voor 
arbeidsmigranten. 

- Woningen voor alle doelgroepen in Moerkapelle Zuid. Daarmee verbeteren we de kwaliteit 
van dit deel van het dorp. 
 
 

Moordrecht  
 

- Verbeteren van de doorstroming op de N457 tussen de A20 en de rotonde bij ’t Weegje; 
- Nader onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid van een nieuwe snelfietsroute ten 

noorden van Moordrecht. De aanleg van een nieuwe snelfietsroute moet ertoe leiden dat 
verschillende verkeersstromen (voetgangers, fietsers en autoverkeer) beter worden 
gescheiden. 

- Toekomstbestendige invulling van het Restveengebied. Naast agrarisch gebruik is er daarbij 
ook ruimte voor andere verdienmodellen, grootschalige waterberging en de aanleg van 
zonneweides wat de ChristenUnie/SGP Zuidplas betreft.  

- Realisatie van een nieuw wijkgebouw voor de Molukse gemeenschap. Daarbij heeft een 
multifunctioneel wijkgebouw in combinatie met woningen de voorkeur, maar zijn 
eenvoudiger varianten ook denkbaar. Belangrijkste is dat de ontwikkeling zo snel mogelijk ter 
hand kan worden genomen. 

- Verkenning naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van een nieuw, multifunctioneel 
gebouw op de locatie van zorgcentrum Moerdregt. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige 
functies behouden blijven en de huidige gebruikers ook (weer) terecht kunnen op die locatie. 
 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

- Verbeteren van de doorstroming op de N219 tussen de A12 en A20; 
- Verbeteren van het openbaar vervoer in Esse, met name ook door bij de Provincie Zuid-

Holland te lobby-en voor aanleg van een bushalte langs te N219 ter hoogte van de Brede 
School.  
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- Bouw van nieuwe woningen boven winkelcentrum Reigerhof. De bouw van deze woningen 
maakt het mogelijk om te investeren in het gebied tussen de Reigerhof en het NS-station. 
Concreet gaat het daarbij om investeringen in een groener Raadhuisplein en de kwaliteit van 
het station; 

- Snel duidelijkheid over invulling Nieuwerkerk-Noord. Als woningbouw geen perspectief 
biedt, dan schrappen we deze plannen en komt er ruimte voor een toekomstbestendige 
invulling door revitalisering van glastuinbouw, andere vormen van bedrijvigheid en/ of 
aanleg van zonneweides.  

- Investeren in de ontwikkeling van de Groene Zoom als groene, recreatieve buffer tussen 
Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Daarbij is nauw overleg nodig met de 
huidige grondeigenaren en ondernemers in het gebied; 

- Investeren in maatregelen om de geluidsoverlast langs de A20 en N219 tegen te gaan. Dit 
kan Zuidplas alleen samen met andere overheden (Rijksoverheid en Provincie). Bij voorkeur 
wordt gekozen voor geluidsschermen waarmee energie kan worden opgewekt; 

- Vasthouden aan een uiterlijke start van de grootschalige reconstructie van de wijken velden 
en dalen begin 2025;  
 

 

Zevenhuizen  
 

- Investeren in het verbeteren van de doorstroming op de N219 tussen de A12 en A20.  
- Lobby voor een parallelstructuur langs de A12 met het oog op de toenemende verkeersdruk. 

Mogelijk is een spoorverdubbeling tussen Zoetermeer en Gouda (inclusief een station bij het 
vijfde dorp) een goede aanvulling op of alternatief voor deze parallelstructuur. Indien nodig 
wegen we verschillende opties tegen elkaar af door deze te beoordelen op de mate waarin 
ze bijdragen aan een robuuste ontsluiting van de dorpen.  

- Transformatie van het Nijverheidscentrum. In overleg met de ondernemers worden 
meerdere scenario’s bekeken, variërend van een kleinschalige transformatie waarbij het een 
meer gemengd terrein wordt tot een grootschalige transformatie waarbij bedrijvigheid 
plaatsmaakt voor woningbouw. De definitieve keuze hiervoor is afhankelijk van de mate 
waarin de huidige ondernemers toekomstperspectief zien op het terrein en de financiële 
haalbaarheid. 

- Realisatie van een tweede supermarkt, waarbij een locatie in de dorpsstraat de voorkeur 
geniet. Indien nodig gaan we met de Provincie in overleg over verplaatsing van Voorbrood 
naar een andere locatie in Zevenhuizen. Daarbij denkt de ChristenUnie/SGP Zuidplas 
bijvoorbeeld aan het Nijverheidscentrum of de locatie van het huidige afvalbrengstation. 

- Investeren in veilige oversteken van de Burgemeester Klinkhamerweg. Naast de aanpassing 
van de kruispunten met de Noordelijke Dwarsweg en de Opril kijken we naar de mogelijkheid 
om een gescheiden voet- en fietspad aan te leggen op het Kerkepad. 

- Snelle realisatie van nieuwe huisvesting voor de Zevenster en de geplande 
sportvoorzieningen en woningen in de Swanla-Driehoek. 
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Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 
1 Jan Willem Schuurman   Nieuwerkerk aan den IJssel 
2 Cock van der Spek   Moerkapelle 
3 Peter Molenaar    Moerkapelle 
4 Johan Snoei     Nieuwerkerk aan den IJssel 
5 Ard Bakker     Zevenhuizen 
6 Willem Jan Verdoes    Moerkapelle 
7 Rina Schuil-Stoorvogel   Nieuwerkerk aan den IJssel 
8 Erik van der Knijff    Moordrecht 
9 Robin Versluis    Nieuwerkerk aan den IJssel 
10 Dick Alblas     Nieuwerkerk aan den IJssel 
11 Alette van Kralingen-Paul   Moerkapelle 
12 Jan Harmen Wolterink   Moerkapelle 
13 Greet van den Bergh-Kempenaar  Moerkapelle 
14 Geo Hoogendoorn    Moerkapelle 
15 Wilma van der Vlegel-Brouwer  Nieuwerkerk aan den IJssel 
16 Peter van den Broek   Nieuwerkerk aan den IJssel 
17 Frits Mostert    Nieuwerkerk aan den IJssel 
18 Floor Vergunst    Moordrecht 
19 Eline Westmaas-Bogaard   Nieuwerkerk aan den IJssel 
20 Jaco Opschoor    Moerkapelle 
21 David Geuze    Moerkapelle 
22 Eelco Slingerland    Moordrecht 
23 Rens den Hollander    Zevenhuizen 
24 Maarten van der Linden   Moordrecht 
25 Erwin Steller    Nieuwerkerk aan den IJssel 
26 Gijs Willem Sloof    Moerkapelle 
27 Cora Punt-Kramer    Moordrecht 
28 Hans van der Waal    Zevenhuizen 
29 Dagmar Ambachtsheer-de Vries  Nieuwerkerk aan den IJssel 
30 Jan Willem Terlouw    Nieuwerkerk aan den IJssel 
31 Cors van der Spek    Zevenhuizen 


