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BESTE INWONER,

Wij zijn DoeMee! Molenlanden, een nieuwe beweging die krachten bundelt. Uitdagend, 

fris, actief en met lef. Een moderne lokale beweging, met passie voor de Alblasserwaard, 

van en voor iedereen die iets wil en die op eigen wijze en op eigen momenten mee wil 

doen. Politiek aan de keukentafel, open en toegankelijk. 

Wij geloven in de inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen in onze dorpen en 

kernen. Jullie weten het beste welke problemen er spelen en wat er aangepakt moet 

worden, ongehinderd door de landelijke standpunten van een partij in Den Haag

DoeMee! Molenlanden zal samen met jullie werken aan een gemeente waar we niet 

snel accepteren dat iets niet kan, niet mag, niet in onze handen ligt of nu eenmaal zo 

is….Omdat we weten dat als we echt iets willen en onze krachten bundelen, heel veel 

mogelijk is! Wij staan voor een politiek van aanpakken, een politiek van doen!

Op 21 november kan iedereen vanaf 18 jaar het verschil maken. 

Stem daarom op DoeMee! Molenlanden, want samen met jullie maken wij er wat van! 
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VOOR IEDEREEN IN MOLENLANDEN:

• daarom zorgen wij ervoor dat in Molenlanden niemand ongewild thuis op de  
 bank zit en iedereen een steentje bij kan dragen. Bij ons is iedereen in beeld! 

•  daarom hanteren wij als uitgangspunt: lokaal organiseren, lokaal oppakken,  
 lokaal aan de slag!

•  daarom willen we dat iedereen kan werken, ontmoeten, sporten, recreëren  
 op de  momenten die voor hem of haar passend zijn

•  daarom hanteren we een soepele omgang met de zondagsrust, met respect  
 voor iedereen

•  daarom, uit respect voor alle godsdienstigen en niet gelovigen, en omdat  
 voor ons scheiding kerk en staat vanzelfsprekend is, komt er in Molenlanden  
 geen ambtsgebed voorafgaand en na afloop van de raadsvergadering.

•  daarom kan iedereen in Molenlanden oud worden met zorg zonder zorgen.

•  daarom streven naar een inclusieve samenleving, zodat inwoners met   
 een beperking zich in staat en ondersteund voelen om zelfstandig te kunnen  
 functioneren en mee kunnen doen in de samenleving.

•  daarom stimuleren wij een actieve betrokkenheid van bewoners in kernen  
 en gaan we dorpsraden & kernoverleggen zo organiseren dat iedereen zich  
 daarbij betrokken voelt

•  daarom geven we de Lokale EHBO een eenmalige stimuleringsbij-drage om  
 inwoners actief te betrekken bij eerste hulp en reanimatie

•  daarom brengen we OZB omlaag en stoppen we definitief met de   
 hondenbelasting. 
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VOOR LEEFBAARHEID IN MOLENLANDEN: 

•  daarom geven wij elke kern een contactpersoon (verbinder) op ambtelijk én  
 bestuurlijk niveau om initiatieven van de gemeenschap te stimuleren,   
 te bundelen en te ondersteunen

•  daarom worden besluiten over je eigen kern, die mensen direct aangaan,  
 vooraf met inwoners besproken 

•  daarom gaan wij in iedere kern in Molenlanden bouwen en het    
 woningprogramma versneld realiseren en zorgen we voor een gezonde  
 leeftijdsopbouw in alle kernen

•  daarom maken wij harde afspraken met de woningbouwcorporaties om snel  
 veel meer goedkope woningen in alle kernen te realiseren

•  daarom hoeven van ons, zolang er sprake is van actieve en betrokken inzet  
 van burgers, dorpshuizen niet per se kostendekkend geëxploiteerd te   
 worden

•  daarom blijven wij het verenigingsleven actief ondersteunen en stimuleren.  
 We maken alle verenigingen en zwembaden OZB-vrij!

•  daarom staan wij voor breed toegankelijk basisonderwijs voor iedereen: wij  
 doen er samen met onze inwoners alles aan om het basisonderwijs in alle  
 kernen te behouden

•  daarom zorgen wij voldoende bedrijventerreinen voor lokaal    
 ondernemerschap, en voor een gezond lokaal ondernemersklimaat, omdat  
 voldoende werkgelegenheid de beste garantie biedt op het behoud van de  
 leefbaarheid en het voorkomen van krimp

•  daarom willen onderzoeken of we een technische vakschool in onze   
 gemeente kunnen vestigen want bedrijven hebben behoefte aan goede   
 vaklui die wat met hun handen kunnen



Verkiezingsprogramma 2019-2022 5

•  daarom komt er een betaalbaar glasvezel netwerk in heel Molenlanden

•  daarom geven wij elke kern een eigen dorpsbudget, met een vast   
 startbedrag, aangevuld met een bedrag afhankelijk van het aantal inwoners

•  daarom zorgen wij ervoor dat de zwembaden in Groot Ammers, Nieuw   
 Lekkerland, Noordeloos, Giessenburg, Arkel, Hoogblokland gewoon open  
 blijven 

•  daarom gaan wij zorgen voor een uitbreiding van de bibliotheek-  
 voorzieningen in Giessenlanden

•  daarom willen wij meer activiteiten voor jongeren tussen de tien en zestien  
 jaar, door bijvoorbeeld het stimuleren van het op poten zetten van een   
 jeugdsoos in onze kernen
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VOOR EEN BEREIKBAAR MOLENLANDEN:

• daarom gaan wij het zware verkeer actief weren uit kernen en zorgen voor  
 gescheiden fi etspaden op alle belangrijke wegen 

•  we gaan een compleet fi etspaden-netwerk aanleggen met betere   
 aansluiting op de Merwede-Linge lijn 

•  daarom pleiten wij voor een rondweg bij Groot Ammers; zullen we het   
 sluipverkeer tegengaan en er bij de provincie op aandringen het Hoge   
 Kruispunt, de Wingerdse Rotonde (N214- N481) en de Pelmolenbrug   
 versneld aan te passen, allemaal nodig om de bereikbaarheid van 
 Nieuw-Lekkerland te verbeteren

• daarom willen wij een goed openbaarvervoer netwerk, met goede   
 busverbindingen naar de omliggende steden (Dordrecht, Gorinchem,   
 Rotterdam, Utrecht) en pleiten wij voor uitbreiding van de Waterbus naar  
 Nieuw Lekkerland, Schoonhovensveer / Nieuwpoort

• daarom gaan we in Molenlanden onveilige verkeerspunten versneld   
 aanpakken

•  daarom komt er een compleet netwerk van snelle laadpalen voor elektrisch  
 voertuigen
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VOOR EEN MOOI MOLENLANDEN: 

• daarom wordt de buitenruimte in Molenlanden weer iets om trots op te zijn  
 door inwoners te betrekken bij de eigen buitenruimte, met hen te schouwen  
 en verbeterpunten direct en met eigen mensen op te pakken. 

•  daarom gaan we er samen met onze moderne boeren voor zorgen dat het  
 landschap top blijft, verdere bodemdaling wordt voorkomen en de   
 biodiversiteit verbetert.

•  daarom Nul-op-de-Meter voor alle huizen in Molenlanden: we gaan keihard  
 werken aan het verminderen van het energiegebruik en het gebruik van   
 duurzame energiebronnen actief bevorderen

•  daarom geeft de gemeente het goede voorbeeld, door al het vastgoed dat  
 in handen is van de gemeente in de komende raadsperiode duurzaam   
 mogelijk te laten worden 

• daarom zullen we alle verenigingen, stichtingen, buurthuizen, kerken etc,  
 ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen 

•  daarom stimuleren wij b.v. het plaatsen van zonnepanelen alle geschikte  
 daken in Molenlanden

•  daarom worden bewoners die hun woning beter isoleren en zo naar een  
 hoger energielabel gaan, beloond met lagere lokale lasten. 

•  daarom een gratis energiescan voor iedereen om iedereen bewust te maken  
 van de mogelijkheden energie te besparen

•  daarom starten we met het maken van plannen om aardgas te gaan   
 vervangen door andere warmtebronnen en wordt alle nieuwbouw aardgas  
 vrij
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VOOR EEN KINDERDIJK DAT VAN 
IEDEREEN IS:

•  daarom willen wij Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK) omvormen  
 tot coöperatie waar molenaars, inwoners, ondernemers, de overheden,   
 de stichting etc. lid van kunnen zijn, en als moderne co-operatie het gebied  
 gaan exploiteren: eigenaarschap bij alle partijen!

•  daarom gaan wij zorgen voor gereguleerde bezoekersstromen van en naar  
 Kinderdijk met P&R voorzieningen en inzetten op elektrische shuttlebussen

•  daarom willen wij ook de discussie starten om na te gaan denken over een 
 maximum aantal bezoekers in Kinderdijk om zo de leefbaarheid te   
 verbeteren. 

•  daarom wordt de nieuwe coöperatie verantwoordelijk voor voorkomen van  
 overlast in de kern

•  daarom willen wij parkeervergunningen (gratis voor bewoners en hun   
 bezoekers) in Kinderdijk, zodat je streng kan straff en voor niet-   
 vergunninghouders 

•  daarom moet ook handhaven (wegslepen!) per direct stevig opgepakt   
 worden

•  daarom vinden wij het vanzelfsprekend dat toeristen, net als overal ter   
 wereld, gewoon toeristenbelasting betalen, om zo een bijdrage te leveren  
 aan de instandhouding van ons prachtige landschap
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Sinds onze oprichting hebben wij honderden inwoners in al onze kernen 
gesproken. Deze gesprekken vormen de basis voor een lokale agenda per kern met 
speerpunten waar wij ons hard voor gaan maken!

ARKEL
 • Herstellen van het vertrouwen in de gemeente Molenlanden
 • Van Betondak een duurzame locatie maken

BLESKENSGRAAF
 • Bouwen én molenbiotoop van de Vriendschap sparen; bouwen over de  
   wetering als alternatief open houden
 • Behouden van een gemeenschapsruimte in de Spil

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF
 • Centrumplan ontwikkelen en realiseren
 • Bouwen voor de jeugd: met behulp van creatieve oplossingen, waaronder  
   bijvoorbeeld tiny houses.

GIESSENBURG
 • Eindelijk gaan realiseren van ‘De Groene Wei’ (Wozoco)
 • Invulling vertreklocaties
 • Realiseren van een volwaardige bibliotheek

GIESSEN-OUDEKERK
 • Samen met de gemeenschap zorgen voor het behoud van de school
 • Met behoud van de SOOS

GOUDRIAAN
 • Slingelandse plassen ontwikkelen en gaan gebruiken met en door de   
   gemeenschap
 • Rollen dorpshuis en lagere school verstevigen
 • Bouwen op locatie “de Vos”

GROOT-AMMERS
 • Oplossen verkeersproblematiek Voorstraat
 • Ontwikkeling van gemaal in de Boezem aangrijpen voor verbeteren 
   toeristische infrastructuur
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HOOGBLOKLAND
 • Realiseren woningbouw
 • Zorgen dat nieuwe dorpshuis levensvatbaar geëxploiteerd gaat worden

HOORNAAR
 • Ontwikkeling landgoed ‘De Hoeken’ voorkomen
 • Herontwikkeling gemeentehuis locatie

LANGERAK/WAAL
 • Meer mogelijkheden bieden aan de jeugd
 • Bouwen voor alle doelgroepen

NIEUW LEKKERLAND
 • Versnellen woningbouw 
 • Verbeteren bereikbaarheid

NIEUWPOORT
 • Aandacht voor onderhoud wallen & behoud schapen weiden op de wallen
 • Historische karakter van de stad vertalen naar kansen voor toerisme en  
    recreatie
 • Invullen Plan Mak

NOORDELOOS
 • Bouwen naar behoefte
 • Behouden van de voorzieningen zoals het zwembad

OTTOLAND
 • Snel gaan bouwen voor starters.
 • Toekomst dorpshuis-functie veilig stellen

OUD-ALBLAS
 • Ontwikkeling Beemd tot volwaardig dorpshuis steunen
 • Herontwikkeling na-oorlogse nieuwbouw versneld en duurzaam aanpakken
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SCHELLUINEN
 • Eindelijk zorgen voor een geluidswal bij de A15 en actief bestrijden   
   geluidsoverlast van de Betuwelijn
 • Realiseren MFA: gebouw waarin verschillende functies, zoals school,   
   sporthal, verenigingsgebouw, dorpshuis etc. gecombineerd kan worden

STREEFKERK
 • Eindelijk een oplossing voor het oude gemeentehuis
 • En hoogste tijd voor een echte opknapbeurt van het centrum van het dorp

WIJNGAARDEN
 • Actief zorgen dat uitstoot uit industrie in Dordt wordt geminimaliseerd.
   zorgen dat afspraken rondom inpassen gascompressor station beter worden  
   nagekomen..


