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Wat kunnen jongeren verwachten van het CDA Barendrecht?  
 

Laatst hebben wij ons verkiezingsprogramma “Wonen Werken Welzijn” bekend gemaakt. In 

dat programma staat veel beschreven voor iedereen in Barendrecht.  

Ook voor jullie!  
Jongeren hebben het zeker niet gemakkelijk gehad in de laatste twee jaar door Covid. 

Beperkingen met reizen, ontspannen en school hebben het er allemaal niet makkelijker op 

gemaakt. En er spelen nogal wat dingen die belangrijk zijn voor jullie! 

Graag laten wij jullie zien wat wij willen betekenen voor de Barendrechtse jongeren: 

 

 

 

 

Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor Jongeren. Dit zorgt voor hoge 
koopprijzen, huurprijzen in de vrije sector zit er meestal niet in.  
 
Daarom hebben wij in ons programma opgenomen dat we snel 400 Joningen bouwen. 

Deze Joningen hoeven niet groot te zijn, mogen niet duur zijn en, ze moeten er vooral snel 

komen. 

In de nieuwe wijk Stationstuinen worden de komende jaren 3200 woningen gebouwd. In 

deze wijk komen ook veel betaalbare woningen. Het CDA Barendrecht heeft er mede voor 

gezorgd dat er juist goedkope koopwoningen gebouwd kunnen worden. Woningen die 

op de markt komen vanaf €200.000,-. Doordat er dan ook veel huurwoningen bijkomen 

worden de kansen voor jongeren ook fors groter. 

 

 

 

 

Er is in Barendrecht Veel aandacht voor (jonge) gezinnen en ouderen. Maar 
wij vinden dat er voor jongeren nog een wereld te winnen valt.  
 

Samen met jongeren, de Barendrechtse middenstand en culturele instellingen willen we 

uitgaans- en samenkomst mogelijkheden creëren en vergroten. Wij willen dat er in de 

Stationstuinen een gezellig ontmoetingsplein met horeca komt onder de naam 

Barendrecht Valley.  

 

 

 

 

Het CDA ziet steeds meer eenzaamheid in Barendrecht, ook onder 
jongeren. We zetten ons maximaal in om voor elke groep Barendrechters 
een passend antwoord op eenzaamheid te vinden en aan te bieden.  
 

Dit doen we onder de naam ‘BarendrechtBuddy’: Niemand in Barendrecht hoeft zich 

alleen te voelen, want er is altijd een buur, een klasgenoot, een vriend(in), kortom een 

Barendrechter in de buurt die een luisterend oor biedt of aandacht geeft. De gemeente 

neemt hierin een aanjagende en ondersteunende rol. Wij kijken ook naar bestaande 

initiatieven die bewezen werken. 
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Wij zien dat steeds meer jongeren starten met een bedrijfje.  
 

Wij willen dat Barendrecht een broedplaats wordt van startups. Dit levert Barendrecht meer 

werkgelegenheid op. Een focus op startups op het terrein van duurzaamheid ligt voor de 

hand. Onze ambitie is dat Barendrecht over vijf jaar dé Startup City van het 

Rijnmondgebied is.  

Om onze ambitie waar te maken, gaan we intensief samenwerken met Barendrechtse 

scholen en bedrijfsleven, we faciliteren startups met ruimte, startfondsen en netwerken.  

 

 

 

 

Wij willen Barendrecht op een verantwoorde wijze doorgeven aan de 
volgende generaties.  
 

Daarom zet het CDA in op verdere verduurzaming met als doel in 2030 de duurzaamste 

gemeente van Zuid-Holland te zijn. Dat doel bereiken we door middel van schoon openbaar 

vervoer, door het aantal laadpalen te vergroten en het gebruik van deelauto’s en scooters 

aan te moedigen. De verduurzaming moet wel op een verantwoorde manier plaatsvinden en 

passen in het landelijke beeld waar Barendrecht trots op is. We willen daarom geen 

ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht en windturbines komen niet in onze achtertuinen 

of in onze recreatiegebieden en deze bouwen we alleen als het echt niet anders kan. 

 

 

 

 

Jongeren hebben vaak originele ideeën. Daar willen wij gebruik van maken.  
 

We betrekken de jeugd uitdrukkelijker bij het vormgeven van het beleid. Om die reden 

richten we de Barendrechtse JongerenRaad op; een raad die de jongeren 

vertegenwoordigt en inspraak krijgt in besluitvorming.  

Meer info over onze kandidaten ---------------→ 
(waaronder Lars op plaats 6 #student):  

 

 

 

 

Kijk ook eens naar onze socials: 

 

STEM 16 maart 
 CDA BARENDRECHT 

LIJST 2 ! 

 

RIJNMOND STARTUP CITY (RSC) 

BROEDPLAATS VOOR INNOVATIE IN BARENDRECHT 

100% energieneutraal in 2030 
GOED VOOR HET MILIEU EN JULLIE TOEKOMST 

BARENDRECHTSE JONGERENRAAD 
OOK JULLIE MOETEN GEHOORD WORDEN 

BARENDRECHT 


