OUDERENBELANGEN ALGEMEEN
De Hoekse Waard vergrijst en dat betekent dat er meer zorg nodig is. In
veel gevallen moet die zorg via of door de gemeente geregeld worden. Dat
moet op een eenvoudige en effectieve wijze mogelijk zijn. De gewenste
zorg dient voor iedereen betaalbaar te zijn: zorg op maat en dichtbij huis.
Ook het zorgdragen voor mogelijkheden van dagbesteding en vervoer
behoren daarbij. Wij vinden kwaliteit van de zorg bij aanbestedingen
belangrijker dan de kwantiteit.
We zijn tegen de stapeling van eigen bijdragen voor de verschillende zorgtypen. Bij
het aanbieden van zorg dient maatwerk geleverd te worden. Bij de bepaling ervan
mag zwart niet altijd zwart zijn.
Bij keukentafelgesprekken (die natuurlijk bij de cliënt thuis gevoerd worden) dient er
altijd een derde, onafhankelijk, persoon aanwezig te zijn. We zijn voor de toepassing
van pgb’s, waar nodig en waar het kan. Eventuele overschotten van WMO-gelden
dienen voor dit doel gereserveerd te blijven in een fonds.
De toenemende eenzaamheid onder ouderen dient aangepakt te worden. De diverse
ouderenorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol en dienen daarom (financieel)
ondersteund en gestimuleerd te worden. Ouderen en mensen met een beperking
dienen volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij, ook dit voorkomt isolatie
en dus eenzaamheid. Het organiseren van activiteiten en ontmoetingen behoort
zeker daarbij.
De HWSP vindt aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers onmisbaar. Als zij
goed worden ondersteund is langer thuis blijven wonen voor anderen beter mogelijk.
Speciale aandacht mag van de HWSP uitgaan naar de mensen met (al dan niet
aangeboren) hersenschade. Vooral dementie zal de komende jaren helaas
toenemen. De gemeente Hoekse Waard moet een dementievriendelijke gemeente
worden.
De HWSP is voor het bouwen van levensloopbestendige seniorenappartementen en
appartementen voor jongeren en/of eenpersoonshuishoudens met flexibele (zorg)

mogelijkheden. We willen woon- en zorgvormen bevorderen waarbij ouderen, met
inzet van alle moderne ICT-middelen, op waardige wijze langer zelfstandig kunnen
wonen in een gemêleerde omgeving met andere type bewoners. Ook willen we
andere creatieve woonvormen stimuleren.
Alle (financiële) regels en afspraken met betrekking tot de praktische
maatschappelijke ondersteuning dienen voor alle betrokkenen bekend en duidelijk te
zijn. De relevante info van en contact met de gemeente dient laagdrempelig te zijn en
dichtbij.
De HWSP is van mening dat alle ‘ouderenzaken’ in één portefeuille behoren te zitten
en dus bij één wethouder. Wij denken daarbij aan een zogenoemde ‘doelgroepenwethouder. Op die manier kunnen ook meerdere doelgroepen optimaal bediend
worden.

HWSP GAAT VOL VOOR GRATIS
OPENBAAR VERVOER
De Hoeksche Waardse Senioren Partij gaat vol voor gratis openbaar vervoer
voor alle AOW-gerechtigden en minima in de daluren, aldus Peet van Meel van
de HWSP.
Ongeveer 10% van de AOW-gerechtigden in de Hoeksche Waard heeft alleen deze
inkomsten, 60% heeft daarbij slechts een klein pensioen. Het zou voor deze
categorie prettig zijn als ze eens de bus kunnen nemen binnen dorpen van de
Hoeksche Waard of naar Rotterdam, Dordrecht, Ouddorp en Middelharnis.
Gratis openbaar vervoer is al voorhanden in Rotterdam, Dordrecht en Barendrecht.
Waarom zouden wij in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard dit niet kunnen bieden
aan onze ouderen?
In Goeree-Overflakkee is tevens geen gratis openbaar vervoer en evenals in de
Hoeksche Waard is Connexxion de vervoerder. Een mooie aangelegenheid dit
gezamenlijk op te pakken.
Een enorme zorg in de Hoeksche Waard is de eenzaamheid onder een grote groep
mensen: ongeveer
30 tot 40% voelt zich geregeld eenzaam. Boven de 75 jaar loopt dit percentage zelfs
op, maar de kosten om er regelmatig op uit te trekken met de bus is voor velen
helaas niet te betalen.
Gratis openbaar vervoer zal zeker helpen de eenzaamheid te verminderen onder de
ouderen, de grondleggers van onze samenleving verdienen dit voordeel!

MOBILITEIT OUDEREN
Een goed en snel openbaar vervoer is van groot belang voor vele inwoners.
Het busstation Heinenoord dient een verbeterimpuls te krijgen met goede
aansluitingen en een ruime P+R voorziening.
HWSP is voor gratis openbaar vervoer voor alle AOW-gerechtigden en de
minima. Niet onbeperkt maar alleen in de daluren, van en naar alle dorpen
in de HW en naar Rotterdam, Dordrecht en mogelijk ook naar Goeree
Overflakkee (v.v.).
Betaalbaar specifiek vervoer (buurtbus) op maat voor hen die dat nodig hebben is
ook belangrijk. Goede bereikbaarheid van winkelcentra, zorgvoorzieningen enz. te
voet, per scootmobiel of rollator.
Om de mobiliteit te garanderen dient de gemeente te zorgen voor veilige trottoirs
zonder gaten en oneffenheden. We zijn voor het jaarlijks aanbieden van een
praktische cursus voor gebruikers van een rolstoel, scootmobiel en e-bike.
We willen meer inzet van politie en BOA’s op de overlast van het parkeren van
voertuigen op trottoirs waardoor de doorgang wordt belemmerd.

VEILIGHEID
Veiligheid kent vele verschijningsvormen en wordt door iedereen anders
beleefd. De HWSP wil graag bijdragen aan een algemeen gevoel van
veiligheid. Veiligheid maken we met elkaar, in onze woonkernen en in de
buurt. Op sommige momenten moet de veiligheid gefaciliteerd worden,
daar is dan de gemeente voor. Eerst zelf dus zo veel mogelijk regelen en
waar nodig ondersteunt de gemeente. Bij de gemeente wordt een
kenniscentrum ingericht (een soort makelaar) dat goede ideeën met elkaar
verbindt.
Dat kan gaan over verkeersveiligheid (wandel- en fietspaden in de buitengebieden,
dorpen maar ook van en naar scholen) of over preventie t.a.v. diefstallen (in
woningen, schuurtjes, van auto’s en fietsen) en vernielingen in de openbare ruimte.
Hier ziet de HWSP ook een rol voor de politie die in de buurt beschikbaar en
bereikbaar moet zijn. Waar nodig moet daadwerkelijk gehandhaafd worden en
kunnen worden. Voldoende politie dus!
Waar nodig dient de gemeente extra handhavers in te zetten. De wijkagent moet
primair meer beschikbaar zijn voor de wijk i.p.v. hen inzetten voor andere taken. De
publieke diensten in het veiligheidsdomein dienen verantwoordelijkheid voor hun
eigen handelen te nemen.

Dat is iets anders dan de verantwoordelijkheid al op voorhand wegschrijven met de
daar dan bijbehorende rompslomp. Deze insteek vraagt een andere bestuursstijl
maar ook leiders i.p.v. managers. Uitvoerders hebben op die manier dus meer tijd om
bezig te zijn met hun primaire werkzaamheden.
Het vele vuurwerk met de jaarwisseling is een terugkerende ergernis voor vele
bewoners. Er ontstaat veel lichamelijk letsel, soms zelfs met blijvende handicaps.
Strengere regels zijn nodig, ook met betrekking tot de omgang met hulpverleners.
Burgerinitiatieven m.b.t. veiligheid worden altijd serieus genomen, gewogen en indien
wenselijk ondersteund. Wij zijn voorstander van het gebruik van cameratoezicht op
plaatsen waar dit in het belang is van de veiligheid van onze inwoners. We zijn voor
uitbreiding van het aantal BOA’s.
Jongeren die zich misdragen worden eerder naar Bureau Halt gestuurd. Er wordt
meer gecontroleerd door BOA of politie op overlast gevende plekken. Er dienen meer
maatregelen te komen tegen het rijden met hoge snelheid (en vaak met veel lawaai)
in de bebouwde kom.
Het gebruik van wegversmallingen in de dorpskernen dient zo veel mogelijk
vermeden te worden. Dit levert gevaar op vanwege de voorrangsvraag en onnodige
ophoping van verkeer bij brede voertuigen. Beter is om drempels te gebruiken om de
snelheid van het verkeer te verlagen. We willen veilige, verlichte fietsroutes die goed
op elkaar aansluiten. De scholenroutes vragen hierbij extra aandacht vanwege het
vele forens- en vrachtverkeer.

LANDSCHAP, LANDBOUW EN
KLEINSCHALIG KAMPEREN
De Hoeksche Waard als Nationaal landschap moet nadrukkelijk versterkt
worden. De landschappelijke waarden met de open groene polders moeten
worden behouden. We kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur
en een verantwoorde omgang met de ruimte en het landschap in de
Hoeksche Waard.
Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Landbouw is
een belangrijke pijler in de Hoeksche Waard. De gemeente geeft aan welke
gronden (dijktaluds) er geschikt zijn voor ecologisch maaibeheer en
bloemrijke mengsels.
De rijke landbouwgronden in de Hoeksche Waard dienen primair voor de landbouw
gebruikt te worden. Dit is voor ons een aandachtspunt bij de uitvoering van
klimaatdoelstellingen in een groene gemeente.

Veiligheid heeft ook een sociale kant. Gewoon als mens en burger! De gemeente
kan

en moet in sommige gevallen daarbij de helpende hand bieden. Kijk bijvoorbeeld
naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die loopt niet overal goed
en hetzelfde. Uniformiteit en de menselijke maat zijn hier de uitgangspunten voor de
HWSP.
Bewoning door niet-agrariërs in de polder moet mogelijk blijven als we daardoor
monumentale boerderijen voor sloop en verpaupering kunnen behoeden. Bouwen in
de buitengebieden is alleen mogelijk met respect voor de natuurwaarden in die
buitengebieden. De streek kenmerkt zich immers door openheid, dijken met
lintbebouwing, akkerranden en prachtige bomenstructuren.
Door schaalvergroting en klimaatverandering komt de landbouw steeds meer onder
druk te staan. In bepaalde perioden is er tijdelijk een tekort aan zoet water. Hiervoor
zullen we samen met de agrarische sector en het waterschap naar oplossingen
moeten zoeken.
Kleinschalig kamperen bij de boer moet mogelijk blijven en heeft een impuls nodig
door verruiming en verbetering.
De opkomende belangstelling voor milieuvriendelijk telen biedt nieuwe kansen voor
startende bedrijven. Grote omvangrijke ontwikkelingen worden niet meer toegestaan.
Het huidige aanbod mag wel verbreed en verbeterd worden.

ENERGIE EN MILIEU
De HWSP zet zich in voor een snelle en volledige energieomslag binnen
één generatie. Een schone en circulaire economie (die geen restafval
oplevert) waarbij geen fossiele brandstoffen meer worden toegepast levert
veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een
beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een
belangrijke rol. Energiebesparing in de industrie, in de gebouwde omgeving
en bij de mobiliteit wordt topprioriteit.
Stimulering van het gebruik van auto’s zonder schadelijke uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm.
De toepassing van warmtepompen juichen wij toe maar niet de wildgroei in plaatsing.
Inmiddels is de aansluitplicht van gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat
Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt.
De HWSP wil dat de gemeente Hoeksche Waard in 2040 onafhankelijk is van
aardgas. Huiseigenaren moeten dus aan de slag.
Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden bij en kunnen profiteren van
de voordelen van de opwekking van alternatieve energie, zoals bij zonneparken en
windmolens. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden
bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van
inwoners/coöperatie. Belangrijk is dat het wel mogelijk moet zijn om mee te doen,
dus ook voor mensen met een kleinere portemonnee. Maar inwoners hebben ook

een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het milieu. Milieumaatregelen in en
rond het huis leveren op termijn ook voordelen op voor de investeerder.
Het van het (aard) gas afhalen van woningen is prima, maar de kosten kunnen niet
(alleen) bij de individuele bewoner gelegd worden.
We zijn in principe tegen de plaatsing van nog meer windmolens in de polder, liever
investeren we in alternatieven. Bij de vervanging van buitenverlichting worden
uitsluitend nog LED lampen toegepast. De toepassing van zonnepanelen bij
particulieren en bedrijven wordt gestimuleerd. Natuurlijk geldt dat ook voor alle
gemeentelijke gebouwen.
Ondertussen moeten we zuinig zijn op alles wat groeit en bloeit. HWSP is in principe
tegen het kappen van gezonde bomen. Mochten de omstandigheden het toch
vereisen dan dient er een verplichting tot herplanten te gelden.

WONEN, WONINGEN: DE NOOD IS
HOOG!
De Hoeksche Waardse Senioren Partij wil snel aan de slag met de
bouw van veel woningen, wel in of tegen de dorpen om het mooie
Hoeksche Waardse landschap te ontzien.
In de komende jaren tot 2030 mogen we 3.000 woningen realiseren op ons eiland.
Daarna kan er bij bewezen noodzaak nóg een claim worden ingediend voor 1.000
nieuwe woningen. Er moeten dringend meer betaalbare sociale huur- en
koopwoningen worden gebouwd voor starters en jongeren, met een goede spreiding
over het eiland. Het is absoluut onwenselijk dat jongeren door gebrek aan voldoende
en passende woonfaciliteiten wegtrekken uit de Hoeksche Waard.
Maar ook voor ouderen in een (deels) afbetaalde woning dienen alternatieven te
komen om de doorstroming te bevorderen. Voor deze groep is het wenselijk dat er
voldoende appartementen gebouwd worden, waarvan een deel met een gevarieerd
zorgaanbod naar wens. Vooral omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen
zullen er steeds meer zorgvragen ontstaan. Daarom is de Hoeksche Waardse
Senioren Partij voor het bouwen van meer levensloopbestendige seniorenwoningen
en appartementen met flexibele zorgmogelijkheden. Wij willen woon- en zorgvormen
bevorderen waarbij ouderen, met de inzet van moderne ICT-middelen (domotica), op
waardige wijze langer zelfstandig kunnen wonen.
Een groep die ook onvoldoende aandacht heeft gekregen is het snelgroeiende aantal
alleenwoners. Dit betreft zowel jongeren als anderen die vanwege allerlei oorzaken
alleen (willen of moeten) wonen.
Het merendeel van deze groep wil
meestal geen complete eengezinswoning maar een passend en niet te duur
appartement. Ook hier bouwen op maat.
Piet Grinwis

STANDPUNTEN WONEN EN
LEEFBAARHEID
Medio 2018-2019 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. De
gemeente Hoeksche Waard zal zoneringen moeten aanbrengen die
bepalend zijn waar welke ontwikkelingen worden toegestaan. Verder wordt
inwoners, ondernemers of andere belanghebbenden veel ruimte geboden
om initiatieven in te brengen. Men krijgt dus meer inzicht en inspraak bij
ontwikkelingen in de directe omgeving, dorp en/of wijk.
Inwoners kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. HWSP ziet graag gerealiseerd
dat dorpsraden hiervoor extra toegerust worden, zowel met begeleiding als met een
budget. Burgerinitiatieven moeten door de gemeente worden gezien als handreiking
en de initiatiefnemers moeten zich gesteund voelen door een open opstelling en
positieve medewerking vanuit de gemeente. Ook initiatieven om te komen tot
buurtpreventie dienen gestimuleerd en ondersteund te worden.
In de komende jaren tot 2030 mogen er 3000 woningen worden gebouwd. Daarna
kan er, bij bewezen noodzaak, nog een claim ingediend worden bij de Provincie voor
nog eens 1000. En de nood is hoog!
Er moeten dringend meer (goedkope/betaalbare) sociale huur- en koopwoningen
voor starters en jongeren gebouwd worden met goede spreiding over de HW. Het is
absoluut onwenselijk dat jongeren door gebrek aan voldoende en passende woonfaciliteiten weg trekken uit de HW. De gemeente is hier primair aan zet.
Het is goed als de gemeente alle middelen inzet om de (eigen) starters op ons eiland
te houden. Een korting op de grondprijs is daarvoor één van de mogelijkheden.
Er moet vroegtijdig een aanvraag voor nog 1.000 woningen naar de Provincie!
Ook voor de ouderen in een eigen (deels) afbetaalde woning dienen alternatieven op
tafel te komen om de doorstroming te bevorderen.
Er dient een integrale woningbouwvisie ontwikkeld te worden voor ons eiland waarin
voor alle doelgroepen adequate oplossingen voorgesteld worden.

Bij nieuwbouw door projectontwikkelaars en/of HW Wonen moeten we voldoende
levensloopbestendige woningen afdwingen. HWSP is van mening dat er zo veel
mogelijk energieneutraal gebouwd dient te worden om woningen
toekomstbestendig(er) te maken. Alternatieve woon- en bouwvormen moeten een
uitdaging zijn. Om de leefbaarheid in de kernen verder actief te stimuleren worden de
dorpsvisies verder opgepakt. We zorgen dat alle kernen over een visie en
uitvoeringsprogramma beschikken. De gemeente zal hier ondersteunend optreden.
Elk dorp in de HW is uniek dus dienen we zo veel als mogelijk de plaatselijke
cultuurwaarden en basisvoorzieningen te behouden of op te zetten (dorpsfeesten,
jaarmarkten, winkels, sportvelden, gymzalen, enz.). Wijkgebouwen dienen wat de
HWSP betreft een nieuwe impuls te krijgen en deze dienen breed inzetbaar te zijn ter
stimulering van de leefbaarheid. Het beheer dient bij voorkeur door eigen inwoners te

gebeuren (vrijwilligers). De huurtarieven voor verenigingen en andere (sociaal)
maatschappelijke gebruikers dienen niet verhoogd te worden.
Betaalbaar openbaar vervoer op maat hebben we al genoemd. We zijn voor het
opzetten van wijk- en dorpsbeheer. Bij aanpassingen en groot onderhoud in een
woonkern dient al in de ontwerpfase overleg plaats te vinden met de bewoners.
Tenslotte zijn zij als geen ander de kenners van de buurt.
Wij willen vasthouden aan het gratis parkeren van auto’s bij woningen, winkelcentra,
overheidsgebouwen en andere gebouwen waarin bewonersontmoetingen
plaatsvinden. Er moeten voldoende parkeerplekken zijn voor mindervaliden.
Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat in elke woonkern minimaal één
pinautomaat is en dat er gebruik gemaakt kan worden van een
bibliotheekvoorziening. Van belang is het om te kijken naar de overlast die
veroorzaakt wordt door de uitwerpselen van honden, katten en paarden. Deze zaken
leveren veel ergernis op.
Juist ook de plekken waar kinderen spelen moeten schoon zijn. Een goede
handhaving en opruimplicht in relatie met goede uitlaatzones is vereist. De
hondenbelasting dient volledig besteed te worden aan deze problematiek. Voor
minima mag voor één hond een vrijstelling gelden. Groenvoorzieningen in de
woongebieden worden in stand gehouden en zo nodig verbeterd.

WELZIJN, SPORT EN RECREATIE
Bij een terugtrekkende overheid die burgers aanspreekt op eigen
verantwoordelijkheid verdient het vrijwilligerswerk een bijzondere positie.
Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk verdienen erkenning als waardevolle
maatschappelijke bijdrage, zonder verdringing van reguliere banen.
Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden zoals sportverenigingen,
buurtclubs en scholen geen toekomst. Ze dragen dus bij aan de sociale cohesie van
de samenleving en zijn daarom zeer waardevol. Het belang van vrijwilligerswerk zal
de komende jaren verder toenemen, zeker daar waar overheidssteun mogelijk nog
zal wegvallen.
De jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Samenwerking
tussen de verschillende zorgverleners is en blijft hierbij het sleutelwoord. Deze
kwetsbare groep moet goed in beeld blijven. Om kwaliteit en continuïteit te
waarborgen is een warme overdracht nodig! Eén gezin, één loket en één begeleider.
De HWSP is van mening dat er voldoende sport- en ontspanningsmogelijkheden
voor jong en oud moeten zijn, dus ook voor mensen met een beperking. De
deelname hieraan willen we erg graag bevorderen omdat het gebruik van sociale

media en spelcomputers toeneemt en bij een te hoge dosis een slechte invloed heeft
op de volksgezondheid van met name de jeugd.
De gemeente dient er op toe te zien en zo nodig initiatief te nemen dat hierbij alle
groeperingen aan bod komen, dus ook ouderen en jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
Zeker voor de jeugd is het van groot belang dat iedereen mee kan doen.
Voor diegenen waarvoor thuis geen geld is om te sporten of zich aan te sluiten bij
een andere vereniging dient er een sport- en cultuurfonds te zijn waardoor jong tot
oud in staat wordt gesteld om lid te worden. Individuele initiatieven op dit gebied
dienen ondersteund te worden.
De HWSP wil dat er voldoende ontmoetings- en speelplekken voor de jeugd zijn en
dat deze worden onderhouden.
Wij juichen initiatieven toe om te komen tot een sportraad. Een eilandbreed gedragen
sportraad kan een belangrijke partner zijn in de ontwikkeling van gemeentelijk beleid,
hetgeen de maatschappelijke en fysieke gezondheid van de inwoners ten goede
komt.
Het toerisme in de HW dient verder gestimuleerd te worden. Ons eiland heeft veel te
bieden, niet alleen door het landschap maar juist ook door het omringende water. De
gemeente moet hiervoor de voorwaarden definiëren en de ontwikkeling van plannen
bevorderen. Ook is het belangrijk de huidige recreatiemogelijkheden waar nodig te
verbeteren en/of aan te passen aan de wensen van deze tijd en die van morgen (bijv.
recreatieoord Binnenmaas).
We willen meer faciliteiten voor overnachtingen van campers die ons eiland
bezoeken. Onze recreatiesector zou zo ook een belangrijke pijler in de lokale
economie kunnen worden.

Veel activiteiten bij organisaties op het gebied van sport, cultuur, gehandicapten- en
ouderenzorg kunnen alleen bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Gelukkig
zijn veel mensen bereid mee te helpen.
Helaas wordt het wel moeilijker om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. De HWSP
vindt dat de inzet van vrijwilligers gestimuleerd dient te worden. We zijn dan ook
voorstander van een actieve vrijwilligersvacaturebank. De werving en training moeten
via publicaties in de pers en op de gemeentelijke website de nodige aandacht
krijgen.

ONDERWIJS EN CULTUUR
Basisonderwijs in de dorpen is belangrijk en moet zoveel mogelijk
behouden blijven. Ons eiland kent veel kleine scholen. Er is sprake van
behoorlijke krimp en landelijk staat de bekostiging van deze kleine scholen
onder druk. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Voor de HWSP

is het belangrijk dat de scholen kwalitatief goed onderwijs bieden (de
kwaliteit is leidend en niet de grootte), toekomstbestendig zijn en dat er
voor de ouders te kiezen valt. Toegankelijk onderwijs, dat past bij de
identiteit en overtuiging van de ouders. Er zijn genoeg kansen waarin
schoolkoepels kunnen samenwerken en waar en op welk gebied er een
samenwerking kan ontstaan om genoemde problematiek op te lossen. We
willen deze ontwikkelingen van harte ondersteunen.
De veranderende arbeidsmarkt vraagt van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
om flexibel in te kunnen spelen op de veranderende eisen. Het voorgezet onderwijs
dient hier in samenspraak met het bedrijfsleven al op in te spelen. Zo krijgt het
praktijkgerichte onderwijs steeds meer gestalte door de zogeheten Living Labs.
De eerst gestarte MBO-opleiding op ons eiland juichen we toe, maar dit mag slechts
een begin zijn. Dit soort initiatieven verdienen uitbreiding en ondersteuning.
Door de veranderende maatschappij is de voorzieningenstructuur de afgelopen
decennia al ingrijpend veranderd. De dorpshuizen zijn het hart van de lokale
samenleving. Als gemeente hebben we de eerste verantwoordelijkheid deze
voorziening in stand te houden en verder uit te bouwen.
De dorpshuizen zijn het ontmoetings- en activiteitenhart van de woonkern. Veel
ouderen maken gebruik van diverse activiteiten.
Bundeling van voorzieningen en activiteiten in en naar de dorpshuizen komt de
toekomstbestendigheid ten goede. Dit dient te worden uitgewerkt in de nieuwe
dorpsvisies.

De HWSP wil graag meedenken over de realisatie van een multifunctioneel centrum
voor allerlei regionale activiteiten met een theater/bioscoop. Uitgangspunt moet een
voor iedereen goed bereikbare voorziening zijn (OV en parkeren), die in principe
zelfstandig draait.
Individuele initiatieven op het gebied van cultuur dienen beoordeeld te worden op
draagvlak in de samenleving en kunnen bij aanvang eventueel rekenen op een
startondersteuning vanuit de gemeente. Cultuur is overal maar blijft niet
vanzelfsprekend aanwezig. Zonder aandacht verdwijnt de kennis over vroeger.
Over de spelletjes uit je jeugd, over uitspraken en dorpsverhalen. De typische dorpsof streekdialecten verdampen. De werktuigen en gereedschappen, de huishoudelijke
hulpmiddelen uit vervlogen tijden raken verloren. Wie weet nog hoe de dorpen zijn
ontstaan en het landschap is gevormd. Hoe ouder een mens wordt des te meer wil
men weten over zijn oorsprong. Het is dus van belang dat deze kennis en spullen
bewaard blijven.
Hiertoe dienen de organisaties die zich hiermee bezig houden zoals musea,
archeologische verenigingen en historische kringen ondersteund te worden zodat zij

in staat zijn de inwoners te laten zien hoe het was. Scholen dienen dit onderwerp in
hun lesprogramma op te nemen en de musea te bezoeken.

VERKEER EN VERVOER
Het verkeer in de Hoeksche Waard wordt een steeds groter probleem,
vooral de N217 die loopt van ’s-Gravendeel naar Nieuw- en Oud-Beijerland
en de A29 (met vele files) die dwars door onze Hoeksche Waard loopt. De
HWSP wil zich hard maken voor een betere verkeerscirculatie over het
eiland en de bereikbaarheid van de dorpen verbeteren. In de afgelopen
periode zijn al diverse verbeteringen gedaan maar het moet veel beter en
vooral veiliger. Elk ongeval is er één teveel. De gevaarlijke situaties rondom
landbouwverkeer en (school) fietsers op de weg vragen daarom.
De Heinenoordtunnel en de Kiltunnel gaan de komende tijd op de schop. Wanneer
de A4 doorgetrokken wordt en wat daarbij de randvoorwaarden worden is nog niet
bepaald. HWSP is voorstander van een snelle en veilige doorstroom van het verkeer
en wil aan tafel zitten met de plannenmakers. Wij willen zelf bepalen wat de
randvoorwaarden zijn. Bij dit vraagstuk gaan wij voor het niet horen, zien en ruiken
van het verkeer en een in de Hoeksche Waard centraal gelegen op- en afrit.
Eén van de mogelijkheden om het volume van het verkeer te kunnen beheersen en
ook om bij te dragen aan meer schone lucht is het serieus denken aan andere
vormen van (hoogwaardig, openbaar) vervoer waarbij busstation Heinenoord een
centrale plaats gaat innemen. Elektrische en waterstofgasbussen bij het OV en
elektrische voertuigen van de gemeente. Een ruim P&R-terrein nabij Heinenoord is
ook voor onze eigen forenzen noodzakelijk.

De HWSP zal zich actief inzetten voor de verbetering van de veiligheid op de
provinciale wegen en zal bij verbreding aandacht vragen voor de toepassing van
energiemaatregelen. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van ons eiland en streven
ook daarin naar een energieneutrale Hoeksche Waard.
Voor de veilige landbouwverkeersroutes zullen we blijven zoeken naar werkbare
opties en nodigen de sector dan ook uit mee te blijven denken en met initiatieven te
komen die haalbaar en betaalbaar zijn.
Om de grote vrachtwagens zo veel mogelijk uit de dorpen te houden dient er een
centraal distributiecentrum te komen. Dit kan bij of op het bestaande industrieterrein
in Heinenoord komen. Langs de A29 is tevens behoefte aan een parkeerplaats met
toiletten en wasgelegenheid voor chauffeurs. Wellicht kan er meer goederentransport
en personenvervoer over water gerealiseerd worden.
Een belangrijk punt is een veilige (fiets) weg voor schoolkinderen, ouderen en andere
weggebruikers. Je ziet dat deze twee doelgroepen ook steeds meer gebruik maken
van de e-bike. Hebben we bij de inrichting van de weg daar voldoende bij stil
gestaan? Die verandering van fiets naar e-bike vraagt extra aandacht en de HWSP

wil dat graag meenemen in de planvorming. De bestaande fietsroutes dienen veilig te
zijn en beter op elkaar aan te sluiten!

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
De werkgelegenheid in de Hoekse Waard dient dus verder gestimuleerd te worden.
Vooral voor de 45+, MKB-ers en ZZP-ers.
De landelijke overheid heeft de afgelopen jaren aangestuurd op meer
ondernemerschap en flexibilisering van de arbeidsmarkt. De ZZP-ers en flexibele
arbeidskrachten zijn met een aandeel van ruim 36%, niet meer weg te denken uit de
arbeidsmarkt. Helaas komen zij door (dreigende) ingrepen vanuit Den Haag onder
steeds grotere druk te staan. Hogere lasten en slechtere fiscale regels leiden tot
inkomensverlies en mogelijk tot de bijstand.
Ook MKB-ers hebben al jaren last van wisselende inkomsten en sommigen zitten al
onder het bijstandsniveau. Tevens is er veel werkloosheid onder de (ontslagen) 45+
ers met een (te) kleine kans op een nieuwe baan vanwege hun leeftijd.
Ook deze groep dreigt na een periode van een WW-uitkering en het opeten van
eigen (woning) bezit te eindigen in de bijstand. Dit is onacceptabel en de (lagere)
overheid dient te zorgen voor meer passende banen zonder leeftijdsdiscriminatie. De
ZZP-er mag niet de melkkoe worden van de overheid. Vereist is een eerlijke
inkomstenverdeling voor ZZP-ers, MKB en arbeidsmarkt!

De gemeente is verantwoordelijk voor een goed ondernemersklimaat. Regelmatig
overleg met ondernemers is daarbij onontbeerlijk. In het kader van de lokale
economie en de werkgelegenheid zal de bekendheid van ons eiland en haar
mogelijkheden verder moeten worden gepromoot en ondersteund. De gemeente zal
haar contacten met de ondernemers verder moeten verstevigen en ondertussen een
effectief (opleidings) plan moeten opstellen voor de mensen zonder baan. Een goede
begeleiding is daarbij cruciaal.
Volgens het principe van ‘sociaal return’ worden ondernemers gestimuleerd een
bijdrage te leveren op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs. Natuurlijk zeker
bij eigen aanbestedingen van de gemeente.
Dit kan ook op het gebied van stageplekken en praktijkonderwijs. Dit levert prima
mogelijkheden voor jongeren met een beperking of werkzoekenden met bijstand.
Hiervoor is een goede aansluiting tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs van
groot belang.
De HWSP is van mening dat de winkelopeningstijden in principe aan de wensen van
de inwoners dient te voldoen. De huidige mogelijkheid van winkels om maximaal 12
zon- en feestdagen per jaar open te zijn moet zo blijven, rekening houdend met het
dorpskarakter en passend in de Hoeksche Waard.

Innovatie en duurzaamheid zullen de komende jaren steeds belangrijker worden bij
de ontwikkeling van bedrijventerreinen waarvoor een integrale benadering van
belang is. Er dient een nieuwe eilandbrede toekomstvisie opgesteld te worden
waarbij alle huidige plannen dienen te worden overzien in breder verband.
Belangrijk daarbij is waar de beste kansen liggen om bedrijven en dus
werkgelegenheid aan te trekken. Een HWSP vuistregel is: regionaal wat kan, lokaal
wat moet.
De HWSP wil respectvol omgaan met de werknemers van WIHW. Dit betekent dat
we de werknemers in principe allemaal een plaats gunnen op de reguliere
arbeidsmarkt. We verwachten dat de gemeente daarvoor alles in het werk stelt. Een
zorgvuldige communicatie is een vereiste!
Een voldoende aantal plaatsen in de sfeer van beschut werken moet blijven voor hen
die niet in staat zijn verder te komen. De WIHW is de aangewezen instantie hiervoor.
Zowel de voedselbank, kledingbank als de ruilwinkel kunnen blijven rekenen op de
steun van de HWSP. De groep die dit nodig heeft is weliswaar gekrompen maar de
voorzieningen zijn nog steeds onmisbaar.

Er zijn nog circa 1100 uitkeringsgerechtigden in de HW. Hiervan zijn circa 650
mensen ouder dan 55 jaar. Deze aantallen zijn voor de HWSP onacceptabel, mede
gezien de recente economische ontwikkeling en de enorme vraag naar werknemers.

VOLKSGEZONDHEID EN WELZIJN
Het gezondheidsbeleid is er primair op gericht om het lichamelijk, geestelijk
en sociaal welbevinden te bevorderen door, in samenwerking met partners,
een gezonde leefstijl te stimuleren en te faciliteren. Hierbij hebben onze
inwoners natuurlijk wel een eigen verantwoordelijkheid voor hun
gezondheid.
Ter bevordering van de gezondheid voert de gemeente voornamelijk preventief
beleid. Preventieve projecten op het terrein van o.a. verslavingen, pesten en
bewegen kunnen tot (grote) gezondheidswinsten leiden. De gemeente kan hierin een
rol spelen, b.v. met subsidies of voorwaarden scheppend. Het JOGG-project
(Jongeren Op Gezond Gewicht) dient in de gehele gemeente opgezet te worden.
Hierbij moet men oppassen dat er geen activiteiten worden uitgevoerd waarvan de
verantwoordelijkheid feitelijk ligt bij de verzekeringsmaatschappijen.
Goede zorg dient zo dicht mogelijk bij onze inwoners beschikbaar te zijn en te blijven.
Dit geldt in het bijzonder voor de keten van spoedeisende zorg op ons eiland, zoals
aanrijtijden ambulances, de post spoedeisende hulp, de huisartsenpost, (nacht)
apotheek en crisisopvang.
Er moet meer aandacht zijn voor verwarde mensen, die horen niet op straat.

De gezondheidsbevordering van onze inwoners vormt de vraagzijde van de inkoop
bij de GGD. Dit moet leiden tot een adequate inkoop van de benodigde zorg.
Speciale aandacht moet uitgaan naar de kwetsbaren in onze samenleving, zowel
jong als oud. De HWSP is niet voor het eindeloos dempen van financiële gaten die
zijn ontstaan door onvolwassen koopgedrag. Wel zijn we voor het helpen en
begeleiden van deze mensen om alles weer op de rails te krijgen. Dat dit geld kost is
logisch maar hier is ook een inspanning noodzakelijk van de gedupeerde. De HWSP
is enthousiast over de initiatieven zoals huidige buurtcirkels waarbij een groep
mensen met een beperking naar elkaar omkijkt. Hierbij ondersteunen ze elkaar ook
met diverse diensten. Wij willen dit graag verder uitgebreid zien met o.a. groepen
ouderen die in hetzelfde gebouw wonen.
De gemeente dient nauw contact te hebben met de diverse sportverenigingen omdat
zij veel kunnen betekenen in de fysieke en mentale gezondheids-bevordering.
Daarom dient de gemeente de sportclubs en sportfaciliteiten blijvend te faciliteren.
De jeugdzorg valt onder de hoede van de gemeente. De gemeente heeft in de
afgelopen periode steeds meer zaken op zich af zien komen in het sociale domein.
Samenwerking is en blijft hierbij het sleutelwoord. Zeker als het om Jeugdzorg gaat.
Deze kwetsbare groep moet goed in beeld blijven.

Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen is een warme overdracht nodig!
Dus één gezin, één plan en één regisseur.
Voor ouders willen we het Centrum voor Jeugd en Gezin laagdrempelig houden,
zodat ze altijd opvoedkundige hulp kunnen en durven vragen. Als de problemen hen
boven het hoofd groeien, is het noodzakelijk om snel specialistische hulp in te
schakelen. Deze hulpverlening zorgt voor een veilige omgeving voor het kind en
betrekt de ouders en hun sociale netwerk bij de opstelling van een plan van aanpak,
om zo de eigen kracht van het gezin te versterken.
We blijven de toegankelijkheid van de Jeugdzorg in de gaten houden. Verder is het
creëren van draagvlak bij de jongeren zelf niet onbelangrijk. Mensen moeten ook de
zorg van hun eigen keuze kunnen krijgen.
Verslaving (mis) vormt de mens: men wordt een slaaf van de eigen drang om
middelen zoals soft- en harddrugs te gebruiken, te drinken, te roken, te internetten of
te gokken. Door een verslaving worden mensen belemmerd om zich volledig te
ontwikkelen. De HWSP wil dat het gemeentebestuur drempels opwerpt die verslaving
voorkomt en bemoeilijkt en daarentegen drempels verwijderd voor zorg en
hulpverlening voor hen die verslaafd zijn. De gemeente moet verder zorgen voor
adequate voorlichting over verslaving via scholen. De HWSP is tegen de vestiging
van een coffeeshop in de Hoeksche Waard.
Dit beleid kan via instrumenten van ruimtelijke ordening uitgevoerd worden. Ook
straathandel wordt actief tegengegaan en bestreden. Wij willen het aanbod van
kansspelen niet verder vergroten.
Als HWSP staan we voor goede zorg voor iedereen. Door de overheid zijn al veel
maatregelen genomen ter bestrijding van de armoede. Toch vallen er nog veel
mensen tussen de wal en het schip. Vaak is dit buiten de schuld van de gedupeerde.
Deze mensen dienen door de gemeente te worden geholpen en begeleid te worden
naar een leven met perspectief.

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De bijdragen vanuit Den Haag
zijn minder geworden en de bevolkingssamenstelling binnen onze gemeente
vergrijst. Naast veel risico’s brengt dit ook kansen met zich mee.
Met preventie bedoelen we onder andere dat er op het gebied van ouderenzorg meer
samenwerking moet komen tussen de gemeente en de spelers in het veld. De
ouderenzorg moet integraal worden aangepakt.
De gemeente moet hierin participeren en vooral luisteren naar de mensen uit de
praktijk. Zij zijn het die het uiteindelijk moeten doen. De WMO mag geen doel op zich
zijn, maar een maatwerkconstructie welke de gemeente efficiënt faciliteert. De WMOgelden dienen geoormerkt te blijven.

Als wij aan preventie denken, dan denken we aan het in kaart brengen van alle
mensen binnen onze gemeente van boven de zeventig. Door deze mensen waar
nodig en mogelijk thuis te bezoeken te voorzien van advies en eventueel
aanpassingen in hun huis te bieden, kan de kans op bijvoorbeeld een val worden
verkleind. Daardoor kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Maar dit mag niet
ten koste gaan van hun gezondheid en veiligheid. De praktijk laat nu zien dat vaak
actie wordt ondernomen als het kwaad al is geschied.
We pleiten dus voor een optimale samenwerking tussen gemeente, (huis) artsen,
ouderenbonden, GGZ en GGD met als doel de deelname van ouderen aan de
maatschappij te stimuleren en zelfstandig wonen te verlengen. We vinden dat er
binnen de gemeente een aantal centra voor ouderen moet worden geopend. In deze
centra werken alle bovengenoemde instellingen samen om ouderen optimaal te
kunnen voorzien.

FINANCIËN EN BELASTINGEN
De HWSP vindt dat de inwoners niet de dupe mogen zijn van de
samenvoeging tot één gemeente Hoeksche Waard. Daarom willen we dat
de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk zijn als nog verantwoord is. De
tarieven voor gemeentelijke diensten moeten gebaseerd zijn op de
werkelijke kosten. Daar mag geen extra belastingheffing in zitten. De
HWSP is van mening dat alle gemeentelijke stukken (dus ook de financiële)
duidelijk en leesbaar moeten zijn. De HWSP is tegen het gebruik van
gekunstelde fiscale constructies bij investeringen.
Vaak levert dit jaren later moeilijke discussies op met de belastingdienst en tot
betalingen van BTW-heffingen achteraf. Risico’s dienen zo veel mogelijk vermeden
te worden.

Met het verstrekken van garanties en het aangaan van achtervangconstructies
(garantieverleningen) moeten we heel voorzichtig zijn. Mogelijk is dit alleen aan de
orde bij sociale projecten.

