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VOORWOORD 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van CDA Rucphen,  

‘Ons Rucphen’ want samen maken wij ons dorp  tot wat het is. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 geven 

ons als CDA Rucphen de mogelijkheid om duidelijk te maken 

waar wij ónze accenten leggen en wat wij belangrijk vinden. 

Basisuitgangspunt is een sterke samenleving met goede 

sociale verbanden in wijken en dorpen, waar we omzien naar 

elkaar maar ook waar we eenieder de ruimte willen geven. De 

afgelopen maanden zijn er veel gesprekken gevoerd met 

inwoners, organisaties en verenigingen. Al deze bevindingen 

zijn meegenomen en verwerkt in ons programma. In de 

gemeenteraad hebben wij de afgelopen vier jaar een 

constructieve politiek gevoerd om het goede te doen voor 

onze inwoners. CDA Rucphen zet zich steeds vol overgave 

en overtuiging in om ‘ons’ Rucphen tot een plaats te maken 

waar het goed wonen, werken en toeven is. Wij hopen dat u 

zich daarbij aansluit. Stem op CDA Rucphen en ga samen 

met ons voor een Concreet, Duidelijk en Ambitieus Rucphen.  

Suzanne Breedveld – de Ruiter, lijsttrekker 
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Rucphen is een groene, gemoedelijke en informele 

gemeente waar, naar elkaar omkijken en hard werken 

gedeelde waarden zijn. Hierbij ligt de focus in Rucphen 

niet alleen op het nu maar juist ook op de lange termijn. 

Een gemeente waarin burgers, instellingen, bedrijven en 

overheid met elkaar werken aan een betere toekomst voor 

de generaties van nu en morgen. Het CDA is ervan 

overtuigd dat deze typisch Rucphense mix iets is waar we 

zuinig op moeten zijn en aan moeten blijven werken. Een 

mooi (t)huis moet immers goed onderhouden worden en 

daar blijven we met elkaar aan werken. 

Het CDA zet zich in voor: 

• Een betrokken samenleving waar mensen tot hun recht 

kunnen komen en waar zorg op maat de norm is.  

• Een stevige maatschappelijke verbondenheid met een 

eigen identiteit en cultuur. 

• Een veilige en leefbare omgeving waarin rekening 

wordt gehouden met de ander. 

• Een duurzame economische structuur waarin iedereen 

meedoet 

• Een gezond en sportief bestaan in een duurzaam 

landschap met waardevolle natuur.  

Onze samenleving 

De kracht van onze samenleving ligt in het een gedeeld besef 

van onderlinge verbondenheid, tussen jong en oud, arm en 

rijk. Een sterke samenleving vraagt om een wij-gevoel en de 

rotsvaste overtuiging dat wij met elkaar de klus kunnen klaren. 

Met elkaar hebben wij de sleutel in handen voor een betere 

toekomst. Een sterke samenleving laat  ruimte aan burgers 

om eigen keuzes te maken en met elkaar problemen op de 

lossen.  
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Concreet:  

• Het CDA kiest voor oplossingen die door mensen zelf 

worden gedragen, voor kleinschaligheid en 

wederkerigheid 

• Initiatieven vanuit de burgers en de samenleving 

verdienen ondersteuning en de waardering van de 

gemeente in haalbaarheid, transparantie én uitvoering 

• Vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een 

ander, zijn van grote waarde. Zij immers nemen feitelijk 

de publieke taken over door dienstverlening aan de 

gemeenschap. De gemeente dient dat te koesteren en 

waar mogelijk te ondersteunen.  

Onderwijs en jongeren 

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans om hun 

talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en 

betrokken inwoners. Passend onderwijs is nodig om scholen 

en kinderen de ruimte te geven om hun (creatieve) talenten te 

ontdekken en te ontwikkelen.  

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind 

zo nodig aanklopt voor hulp. Het is belangrijkrijk dat scholen 

en jeugdwerkers zich samen verantwoordelijk voelen voor het 

welbevinden van het kind. Ook in Rucphen groeien kinderen 

op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. 

Kinderen moeten de kans krijgen zich te ontplooien en volop 

mee te doen aan de maatschappij.  

Concreet:  

• Stimuleren van cultuureducatie middels binnen- en 

buitenschoolse activiteiten  
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• Deelname aan schoolse activiteiten, het lid worden van 

verenigingen en clubs moet voor alle kinderen 

toegankelijk zijn (ongeacht het inkomen). 

• Stevige verbinding tussen jeugdgezondheidszorg en 

jeugdzorg. 

• Sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor 

het kind en het terugdringen van onnodige bureaucratie 

Zorg en welzijn 

Met elkaar zijn we eveneens verantwoordelijk voor de zorg 

aan mensen die zelf niet mee kunnen komen. Aan kinderen 

en gezinnen die hulp nodig hebben, aan mensen die geen 

baan (meer) hebben, aan nieuwkomers en ouderen. Juist 

voor (dementerende) ouderen en gehandicapten is het van 

belang dat deze zolang mogelijk thuis kunnen wonen, maar 

dat vraagt specifieke zorg op het gebied van dagbesteding, 

huishoudelijke hulp en vervoer.  

Concreet:  

• Organisaties op gebied van zorg en hulpverlening 

moeten hun hulp afstemmen op de behoeften en 

wensen van de clienten. 

• Meer samenwerking tussen hulpvragers, betrokkenen 

en instanties om te komen tot duurzame en effectieve 

hulpverlening en zorg. 

• Stimulering en inzet van zorg-innovatieve projecten in 

afstemming met de gebruiker 

• Werken aan transformatie in jeugd- en ouderenzorg  

• Beschikbaarheid van voldoende betaalbare 

seniorenwoningen en/of levensloopbestendige 

woningen 
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• Dagbesteding, huishoudelijke hulp & vervoer hebben 

prioriteit in de zorg voor mensen met en beperking en 

met dementie. 

 

Werk/ Participatie 

Het hebben en houden werk is belangrijk voor mensen. Het 

biedt inkomen, zekerheid en sociale contacten. Met de 

Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 

toeleiden naar werk en inkomen. Ook voor mensen waar 

betaald werk een brug te ver is, Participatie en het opdoen 

van ervaring is het begin en wel nodig. Voor het CDA  is een 

tegenprestatie een middel om mensen te activeren die nu wel 

een uitkering ontvangen, maar verder niet anticiperen. Wij zijn 

van mening dat een actievere houding beter is voor henzelf, 

hun omgeving en ook voor de samenleving.  

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral 

ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. 

Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid van 

gemeenten. Een integrale aanpak tussen zorg , welzijn en 

werk is nodig. 

Concreet: 

• Het CDA wil dat er concrete en toetsbare inspanningen 

gedaan worden om iemand zo snel (weer) aan het 

werk te helpen.  

• Leer- en opleidingstrajecten moeten voor iedereen 

beschikbaar zijn 

• De gemeente moet een voorbeeldfunctie vervullen in 

het kader van werkstages, werkervaringsplekken of 

proefplaatsingen met behoud van uitkering.  
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• Omslachtige en tijdrovende procedures vermijden om 

te voorkomen dat mensen geen inkomen hebben 

• Mensen in een uitkeringssituatie moeten als klant en 

met respect bejegend worden  

• Integrale aanpak is nodig op het gebied van armoede 

en schulden 

• Goede toegankelijke en begrijpelijke informatie over 

minimaregelen 

Onze dorpen 

Onze dorpen hebben veel te bieden. Bewoners die trots zijn 

op hun leefomgeving, leven prettiger en hebben meer voor 

hun omgeving over. Helaas vertrekken soms inwoners naar 

de stad en de vergrijzing leiden in onze dorpen tot krimp. 

Hierdoor kan ook het voorzieningenniveau onder druk komen 

te staan. Het CDA beseft dat de keus waar mensen zich 

willen vestigen er één is die in de privésfeer ligt en wil dit niet 

vanuit de overheid beïnvloeden. Wat het CDA echter wel wil, 

is voorkomen dat mensen wegtrekken uit onze gemeente 

omdat er te weinig is geïnvesteerd in de algemene 

voorzieningen en de diversiteit in woningaanbod. Het 

openbaar vervoer en de ruimtelijke ordening hebben een 

directe invloed op de leefbaarheid in dorpen. Een 

samenhangende aanpak van de verkeersdruk in en rond de 

dorpen is nodig voor de veiligheid van weggebruikers.  

De Integrale Dorpsontwikkelings  Plannen zijn gerealiseerd en 

hebben aan de bewustwording van onze inwoners 

meegewerkt, om samen te werken aan de leefbaarheid van 

onze dorpen en het behoud van hun eigen identiteit. Ze 

kunnen met recht een succes genoemd worden. Het CDA wil 

voortborduren op die energie. We stimuleren dat inwoners zelf 
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initiatief nemen om de leefbaarheid in hun dorp of wijk, de 

zorg of duurzame energie ter hand te nemen. 

Concreet: 

• De aankleding van de dorpskernen aantrekkelijk 

houden (bijvoorbeeld door bloembakken rond de 

lantaarnpalen). 

• Zuinig zijn op het erfgoed door accentueren van 

typische gebouwen. 

• Bij dorpsontwikkelingsplannen is een actieve rol van de 

gemeente vereist. Dit in samenspraak en afstemming 

met bewoners, verenigingen, instanties en 

ondernemers. 

• Intensiever groenonderhoud in de openbare ruimte 

door samenwerking tussen gemeente en vrijwilligers. 

• CDA wil passende woningen voor jonge starters en 

gezinnen, waarin doorstroming wordt geborgd 

• Aanpak van de verkeersdruk in en rondom de kernen 

in samenspraak met betrokkenen. 

• Goede bereikbaarheid van onze dorpen met het 

openbaar vervoer is essentieel. Dat betekent dat in 

iedere dorpskern een bushalte aanwezig is.  

• Het CDA zet zich in voor het behoud van een 

pingelegenheid in elke dorpskern.  

 

Onze verenigingen 

Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen naar 

elkaar omzien en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. 

Heel praktisch ziet men dit terug daar waar mensen 

participeren in verenigingen. Cultuur, evenementen, sport en 

het verenigingsleven zijn het cement van onze Rucphense 
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samenleving. Het verbindt mensen door samenwerking en 

betrokkenheid. Alle kerkdorpen hebben een scala van 

verenigingen waar jong en oud zich thuis voelen. Sport, 

muziek, dans en toneel en bevorderen de mentale en fysieke 

gezondheid en werken inspirerend.  

Concreet: 

• Verenigingen vervullen een belangrijke rol voor de 

samenleving en leefbaarheid en dienen door de 

gemeente ondersteund te worden  

• Het faciliteren en stimuleren van een maatschappelijk 

betrokken aanpak tussen verenigingen, 

(zorg)instellingen, onderwijs en bedrijfsleven en 

gemeente. Het doel is om de zwakkere in de 

samenleving in verbinding te brengen met sport en 

cultuur. Dit leidt tot een win-win situatie.  

• Het subsidiebeleid moet sport, muziek, cultuur en het 

verenigingsleven betaalbaar en bereikbaar houden. 

 

Onze Veiligheid  

De veiligheid van een samenleving hangt samen met de 

sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen 

omgeving willen nemen. Dit blijkt ook uit onze 

buurtpreventieteams, WhatsApp alert groepen. Een integrale 

benadering van veiligheid, die verder gaat dan de inzet van 

politie, is de enige duurzame manier om de lokale 

samenleving veiliger te maken. Geweld mag onder geen 

enkele voorwaarde worden geaccepteerd. De taak van de 

gemeente is de openbare orde binnen haar grenzen te 

handhaven.  
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Concreet: 

• De wijkagent wordt gekend in de dorpskernen alsook in 

het buitengebied en is duidelijk zichtbaar in de 

openbare ruimte. 

• De buurtpreventieteams zijn een grote toegevoegde 

waarden in onze gemeente. Zij zijn “extra ogen en 

oren” en moeten in ieder geval goed gefaciliteerd 

worden. 

• CDA vindt dat onze gemeente op strikte wijze moet 

toezien op de naleving van de regels en dat er 

consequent wordt gehandhaafd. 

 

Onze binnentuin 

De  nieuwe  plannen  en de ontwikkelingen voor de 

Binnentuin geven een goede impuls aan een positieve 

recreatieve uitstaling van Rucphen. De nieuwe rondweg 

draagt eveneens aan  een betere verbinding naar het 

gemeentehuis, bedrijven en recreatievoorzieningen. Het CDA 

ziet kansen in toeristische ontwikkelingen. Immers stilstand is 

achteruitgang.  De toeristische voorzieningen en de 

economische ontwikkelingen moeten in de eerste plaats 

tegemoet komen aan de lokale en regionale behoeften. 

Daarnaast draagt de ontwikkeling van de binnentuin bij om 

Rucphen beter op de kaart te zetten.  

Het is van belang dat de jeugd op een veilige manier kennis te 

laten maken met allerlei vormen van de wielersport. Nu is de 

verantwoordelijkheid op de openbare weg te groot, maar  de 

Wielerbaan biedt een mooi perspectief dat daarin kan 

voorzien. Dit vraagt eveneens een bijdrage en inzet van 

betrokken verenigingen.  
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Concreet: 

• Realisatie van de nieuwbouw van de sporthal, met 

binnen- buitenzwembad. 

• Realisatie van de aanleg van een BMX baan waarvan 

de exploitatie in handen is van betrokken partijen. 

• De voorzieningen moeten voor de eigen inwoners 

bereikbaar en betaalbaar blijven. 

• Ondernemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor de 

exploitatie van bedrijfsactiviteiten  

• Een samenhangend effectief promotiebeleid 

 

Onze natuur en onze leefomgeving 

Het CDA ziet Rucphen als een prachtige groene gemeente. In 

onze gemeente liggen schitterende natuurgebieden. Soms 

wordt vergeten dat deze niet vanzelf tot stand komen maar 

het resultaat zijn van bewaren, beheren en ontwikkelen.   

Bewaren door kwetsbaar landschap en unieke natuur te 

beschermen, beheren door ons landschap aan te passen aan 

nieuwe wensen met behoud van de kernwaarden en te 

vernieuwen door ook nieuwe natuur te ontwikkelen die 

bestaande natuur versterkt. H 

et Nationaal Natuurnetwerk (EHS) als ook de Ecologische 

Verbindingszones worden kwalitatief hoogwaardig ingevuld. 

De natuur is immers van waarde voor onze inwoners en haar 

toeristen.  
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Concreet:  

• De gemeente moet faciliterend optreden en regelmatig 

met  landbouwers / ANV / natuurwerkgroep / 

particulieren / natuurorganisaties / Provincie in gesprek 

te gaan over relevante ontwikkelingen die spelen. 

• Het CDA vindt het belangrijk dat de natuur zoveel 

mogelijk toegankelijk is,  middels recreatieve routes en 

eventuele uitbreiding en verbetering hiervan. 

• De groenbeheersplannen moeten worden gemaakt in 

samenspraak met gebruikers en betrokkenen. 

• Ruimte geven voor particuliere initiatieven om 

landbouw om te zetten in natuur, alsmede het beheer 

hiervan. 

 

Onze agrarische sector 

Het CDA Rucphen is trots op onze agrarische sector. Maar wij 

constateren tevens de spanning, die soms kan ontstaan 

tussen landbouw, natuur en recreatie. Het gaat dan ook om 

het creëren van een gezonde balans. Waarbij bewoner, 

recreant en agrariër voldoende ruimte krijgen in ons prachtige 

buitengebied.  

Concreet: 

• Ruimte voor agrarische ondernemers met 

mogelijkheden voor verdere doorontwikkeling of 

verbreding naar bijvoorbeeld toeristisch-recreatieve 

producten of zorg. 

• Ruimte bieden voor landbouwinnovatie, bijvoorbeeld op 

het gebied van duurzaam hergebruik van 

restproducten. 
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• Het stimuleren van onze agrariërs om mee te doen met 

het leggen van zonnepanelen op de daken van hun 

stallen.  

• Ruimte creëren voor invulling van vrijkomende 

agrarische bebouwing, zonder andere agrariërs 

daarin te belemmeren.  

 

Onze economie 

Het CDA is van mening dat het midden – en kleinbedrijf van 

belang is voor de lokale economie. Ze verdient vanuit de 

overheid de grootst mogelijke ondersteuning. Het CDA ziet 

een actieve rol weggelegd voor de gemeente. Er moet 

integraal gekeken gaan worden naar de wensen van de 

ondernemer. De gemeente ondersteunt en organiseert 

uitwisseling van kennis tussen nieuwe en reeds ervaren 

ondernemers.  

Concreet: 

• De ondernemer vindt in de gemeente een actieve 

partner bij de ontwikkeling van bedrijfsactiveiten. 

• Re-integraties –en leertrajecten van 

uitkeringsgerechtigden worden zoveel mogelijk 

afgestemd op de lokale personeelsbehoeften van het 

MKB 

Onze duurzame toekomst 

Wij vinden het onze plicht en verantwoordelijkheid om een 

beter Rucphen door te geven aan onze (klein)kinderen. 

Daarom kiezen wij heel bewust voor een extra impuls richting 

een duurzame toekomst.  
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Concreet:  

• Duurzame initiatieven van verenigingen, bewoners of 

groepen worden gestimuleerd en beloond. Wij richten 

en stimuleringsfonds op (eventueel in samenwerking 

met de provincie) en maken gebruik van 

duurzaamheidsambassadeurs.  

• Wij vinden het belangrijk om alle partijen te verbinden. 

Dat geeft particulieren, woningstichting, scholen, 

verenigingen, dorpshuizen, afvalverwerkers, bedrijven 

en gemeente de gelegenheid om samen ‘meters te 

maken’.  

Onze financiële uitgangspunten  

Het CDA staat voor een degelijk en solide financieel beleid. 

Degelijk financieel beleid houdt in dat begrotingen sluitend 

moeten zijn en dat er dekking is voor ieder voorstel uit de 

gemeente wat leidt tot uitgaven. We moeten zeker weten dat 

we kunnen betalen wat we willen en dat we weten waarvan dit 

betaald wordt. Concreet betekent dit dat structurele uitgaven 

door structurele inkomsten worden bekostigd. Solide 

financieel beleid houdt in dat de rekening niet wordt 

doorgeschoven naar de volgende generatie 

Concreet: 

• Een heldere begroting, waarbij het verband tussen 

product en kosten inzichtelijk wordt gemaakt.  

• Lastenverhoging voor de burger is onwenselijk. 
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Hoewel we het goed hebben in onze mooie gemeente 

Rucphen, kent onze gemeente de nodige uitdagingen. In dit 

verkiezingsprogramma gaan wij als CDA deze uitdagingen 

aan. Sámen werken, sámen leven!  Dit  is óns Rucphen en 

daar is Rucphen groot mee geworden! Voor deze ambitie 

hebben wij ú  nodig!! 

  

        ‘CDA Rucphen;    Concreet Duidelijk Ambitieus !’ 


