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Met veel genoegen bied ik u, namens het Bestuur, het VVD verkiezingsprogramma 2019-2022
‘Kies voor doen’ aan. Door de leden van de verkiezingsprogrammacommissie is hier heel gedegen en
zorgvuldig aan gewerkt. Tijdens talloze grotere en kleinere bijeenkomsten is er gesproken en
geluisterd. Binnen en buiten de partij heeft iedereen die wilde meewerken aan ons programma een
bijdrage kunnen leveren. Dat gaf de nodige positieve dynamiek.
Ons verkiezingsprogramma is er op gericht om de geweldige Hoeksche Waard nog beter te maken.
Een programma dat ervoor wil zorgen dat we beschermen wat we met elkaar hebben opgebouwd,
dat ervoor zal zorgen dat mensen het stapje voor stapje steeds beter krijgen en dat de Hoeksche
Waard een omgeving blijft waar het fijn leven, wonen en werken is.
Wij vragen om uw steun om deze plannen voor de Hoeksche Waard te realiseren.
Kies voor doen!
Eldert de Jager,
Voorzitter VVD Hoeksche Waard,
juli 2018
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Goudswaard
’s-Gravendeel
Heinenoord
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Mijnsheerenland
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Nieuw-Beijerland
Numansdorp
Oud-Beijerland
Piershil
Puttershoek
Strijen
Westmaas
Zuid-Beijerland
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Kies voor doen 2019 - 2022
De Hoeksche Waard is een prachtig gebied om te wonen,
te werken, te recreëren, te ondernemen en te genieten.
Om deze kenmerken in de toekomst te behouden staan
we voor grote uitdagingen zoals goede bereikbaarheid,
veilige woonomgeving, een gebied waarin ondernemers
ruimte krijgen om te ondernemen, betaalbare zorg en
vooral meer woningen.
Extra woningen zijn nodig voor senioren en jongeren die in
de Hoeksche Waard willen blijven wonen en om jong en
oud van buitenaf aan te trekken. Jonge gezinnen zijn hard
nodig om de verwachte afname van de beroepsbevolking
en toenemende vergrijzing het hoofd te bieden en om
voorzieningen in stand te houden.
VVD Hoeksche Waard is een lokale, liberale volkspartij
Wij staan voor een veilige samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht geloof, ras of
achtergrond. Wij sluiten niemand uit. Niet afkomst, maar toekomst staat centraal. Niet geloof, maar
gedrag. Niet de groep, maar het individu. De VVD accepteert niet dat mensen in een hoek worden
gezet, maar ook niet dat mensen dat zelf doen want wij, liberalen, zijn optimistisch en gaan uit van
eigen kracht. Daar hoort een gemeente bij die luistert naar haar inwoners en ondernemers, ruimte
geeft voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Een gemeente die kritisch is over extra
regels en de regels die er zijn handhaaft zoals je van een betrouwbare overheid mag verwachten. Die
kansen creëert voor iedereen om verder te komen en zuinig is met het uitgeven van belastinggeld.
We willen allemaal de Hoeksche Waard mooier maken. Daar kiezen wij voor. We kiezen wel bewust.
We kunnen heel veel bereiken, maar niet alles in drie jaar tijd. In ons verkiezingsprogramma leest u
waar we voor kiezen en wat we van de gemeente verwachten. Ons alledaagse leven staat centraal.
Met respect voor elkaars vrijheid en gericht op eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid,
gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. U mag ons daarop aanspreken. Nu, tijdens de
verkiezingscampagne en gedurende de komende drie jaar.
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Samenvatting programma "kies voor doen"
Onze doelen voor 2019 – 2022
Wonen
§
§
§
§
§
§
§
§

Als het aan de VVD ligt wordt het tarief voor OZB in de nieuwe gemeente het laagste tarief
dat nu wordt geheven in de vijf gemeenten
Er komen meer woningen in het midden en hoger segment
Voor jong en oud worden meer woningen gebouwd
De welstandcommissie wordt afgeschaft
Parkeren blijft gratis
Omwonenden en direct betrokkenen worden bij bouwplannen van de gemeente vroegtijdig
en volledig geïnformeerd en krijgen de kans om mee te praten
Samen met de inwoners wordt wateroverlast in woonwijken aangepakt
Geen tegeltax in de Hoeksche Waard

Bereikbaarheid
§
§
§
§
§
§
§
§

Binnen een half uur met de bus of de auto van de Hoeksche Waard in Rotterdam en
omgekeerd
Eén wethouder die alle verkeersproblematiek (o.a. Heinenoordtunnel - A4-Zuid - A29)
aanpakt
In meer dorpen een openbaar toegankelijk oplaadpunt voor de OV chipkaart
Pilot met nachtbussen tussen Oud-Beijerland en Rotterdam uitbreiden naar meer dorpen
Op de N217 mag het vrachtverkeer over de busbaan
Op de N217 rijdt het landbouwverkeer zoveel mogelijk gescheiden van het overige verkeer
Verbetering van de kwaliteit van wegen buiten de bebouwde kom
Gevaarlijke punten op doorgaande fietsroutes worden (beter) verlicht

Veiligheid
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Meer handhavers
Toezicht en handhaving ook 's avonds, 's nachts en in het weekeinde
Probleemgerichte aanpak bij pieken van inbraak, vernielingen en jeugdoverlast
Parkeervoorziening voor vrachtwagens langs de A29 en in de omgeving van de Reedijk
Doorgaande fietsroutes worden verkeersveilig ingericht
Een hoofdstructuur voor landbouwvoertuigen zodat landbouwverkeer geconcentreerd
wordt op één route
Ter hoogte van de bebouwing op dijkwegen een maximum snelheid van 25 kilometer per uur
voor landbouwvoertuigen
Extra geld voor de verkeersveiligheid (duurzaam veilig)
Periodiek veiligheidsoverleg met de gemeente Moerdijk
Een actief wervingsbeleid voor meer vrijwilligers bij de brandweer

6
VVD Hoeksche Waard Verkiezingsprogramma 2019-2022

VVD Hoeksche Waard

Ondernemers
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Meer banen in de Hoeksche Waard
Schrappen van overbodige en niet te handhaven gemeentelijke regels
Stimuleren van Bedrijven Investeringszone's
Het bedrijvenloket van de gemeente is gericht op service aan ondernemers
Ondernemers bepalen zelf hun voorkeur voor een lokaal bedrijventerrein of het regionale
bedrijventerrein
De huidige lokale bedrijventerreinen blijven open voor nieuwe ondernemers
Ondernemers beslissen zelf of ze op zondag open willen zijn
Leegstaande winkels of bedrijfspanden krijgen nieuwe functies zodat er minder leegstand is
Mengvormen van horeca en winkels worden toegestaan

Agrariërs
§
§
§

De bestemmingsplannen bieden meer ruimte aan leegstaande boerderijen voor een andere
bestemming
Innovatieve landbouw krijgt ruimte voor uitbreiding
De zoetwatervoorziening voor de landbouw wordt beter gewaarborgd

Recreatie & toerisme
§
§
§
§
§
§

Particuliere initiatieven voor gebiedsontwikkeling komen makkelijker van de grond (o.a.
meer eet- en drinkgelegenheden)
In het buitengebied extra zitbanken langs fiets- en wandelpaden
De gemeente steunt particuliere initiatieven door ontwikkelaars en investeerders bij elkaar
te brengen
Meer recreatiewoningen
Meer aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen
Een theater of bioscoop, mits het zonder subsidie kan worden gerealiseerd

Onderwijs & Cultuur
§
§
§

Basisscholen zijn goed en veilig bereikbaar voor kinderen en hun ouders
Muziek- en cultuuronderwijs is geen gemeentelijke taak. De scholen pakken dit samen met
de ouders op.
Stages met kans op baangarantie voor VMBO en MBO stagiaires uit de Hoeksche Waard

Werk & Inkomen
§
§
§
§

Iedereen die kan, werkt of studeert
De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft
Mensen met een uitkering leveren een tegenprestatie
De bijzondere bijstand is er alleen voor mensen die op of onder het minimum zitten
7
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Zorg
§
§
§
§
§
§
§
§

De zorg blijft goed en betaalbaar
Iedereen verdient goede zorg. De gemeente helpt als je daarmee problemen hebt
Zorgdiensten kopen we goedkoop maar tegen een faire prijs in
Gemeentelijke huishoudelijke hulp is er alleen voor wie dat niet zelf kan regelen
Geen bovenwettelijke eisen aan mantelzorgunits
Mantelzorgondersteuning alleen voor zorgvormen met bewezen effect
Ouders voeren zelf de regie, maken hun eigen zorgplan en geven aan welke zorg zij nodig
hebben om hun kinderen veilig en gezond te laten opgroeien
Projecten voor jongeren alleen op vraag van de jongeren zelf

Vluchtelingen & integratie
§
§
§
§

Niet meer opvang van statushouders dan het Rijk aan ons oplegt
Spreiding van statushouders over alle dorpen, altijd in overleg met de buurt
Statushouders moeten binnen drie jaar zelfstandig functioneren
Geen bed- bad- en broodopvang voor illegalen in de Hoeksche Waard

Sport & Verenigingen
§
§
§
§

Verenigingen vervullen een onmisbare maatschappelijke functie en zijn een belangrijke
samenwerkingspartner voor de gemeente.
De gemeente steunt activiteiten die verenigingen met elkaar ontwikkelen voor alle inwoners
De gemeente is mede verantwoordelijk voor de aanleg van sportaccommodaties.
Sportverenigingen en hun leden weten zelf het beste hoe ze hun club kunnen verbeteren

Subsidies
§

Subsidies voor sport, kunst en cultuur zijn er alleen voor specifieke doelgroepen zoals
minderjarigen, AOW- gerechtigden en mensen met een fysieke en / of verstandelijke
beperking

Duurzaamheid
§
§
§
§
§
§
§

Energie blijft betaalbaar
Energiebesparing door o.a. woningisolatie
Hergebruik van gesloopte materialen
Nieuwe woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting
Openbare ruimte vergroenen door meer aanplant van bomen en struiken
Inwoners kunnen hun afval op een eenvoudig manier scheiden en afvoeren
Geen groene symboolpolitiek. Benut aanwezige kansen in zonne-energie, aardwarmte en
innovaties van alternatieve bronnen voor duurzame energie

8
VVD Hoeksche Waard Verkiezingsprogramma 2019-2022

VVD Hoeksche Waard
Dienstverlening
§
§
§
§
§
§
§
§

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom
De gemeente gaat zuinig om met geld voor haar eigen huisvesting
Er wordt geen nieuw gemeentehuis gebouwd
De bereikbaarheid van de huidige dienstverlening wordt behouden met diverse
servicepunten
Diensten en producten worden zoveel mogelijk digitaal tegen zo laag mogelijke kosten
Gemeenschappelijke regelingen van de vijf gemeenten worden zoveel mogelijk opgeheven
De gemeente werkt samen met omliggende gemeenten op gebied van bereikbaarheid,
voorzieningen, economie en innovatie
De gemeente pakt kansen op Europese subsidie voor het versterken van de landbouw, het
energieprogramma en recreatie

Financiën
§
§
§
§
§
§
§

De gemeentebegroting moet sluitend zijn
Wij gaan zuinig om met belastinggeld
Een kleine ambtelijke organisatie met kwaliteit
De gemeente voert alleen kerntaken uit
Structurele uitgaven alleen dekken met structurele middelen
De belastingen blijven laag
Wanneer andere belastingen er niet voor omhoog moeten en hondenpoep niet voor overlast
zorgt, wordt de hondenbelasting afgeschaft

Samen met de gemeente
Inwoners in de Hoeksche Waard wonen in dorpen, buurtschappen en buitengebied. De VVD wil de
leefbaarheid hiervan zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk vergroten. Dat doen wij door:
1. Iedere wethouder is aanspreekpunt voor een wijk, dorp of buurtschap en onderhoudt deze
contacten.
2. Er is ook een ambtelijk aanspreekpunt voor iedere wijk, dorp of buurtschap, waar inwoners
hun vragen over de buitenruimte, bestemmingsplannen en andere dorpsaangelegenheden
kunnen stellen.
3. De gemeente richt zelf geen dorpsraden op maar faciliteert initiatieven van inwoners die
gericht zijn op het instellen daarvan.
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Een gemeente waar het prima wonen is

Je huis is de plek waar je, je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je
past. De VVD wil dat iedereen in de Hoeksche Waard het juiste huis vindt en dat er altijd
mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Er zijn in de Hoeksche Waard te
weinig huur - en koopwoningen voor starters, jonge gezinnen en 1-2 persoonshuishoudens.
Door in het midden en hoger segment meer te bouwen verwachten wij dat de doorstroming naar
een geschikt huis voor iedereen verbetert. De VVD wil op een goede manier omgaan met de
veranderingen en de juiste keuzes maken om de kracht van alle dorpen op peil te houden. Wij willen
dat jongeren zich hier vestigen en blijven wonen, dat bedrijven zich verder ontwikkelen en dat
voorzieningen in stand blijven.

Goed en betaalbaar wonen
Betrokkenheid van bewoners met de eigen leefomgeving en met elkaar kenmerkt de samenleving in
de Hoeksche Waard en maakt het wonen hier aantrekkelijk.
De VVD wil dat het prima wonen blijft in de Hoeksche Waard. Lage lokale lasten dragen daar aan bij.
§
§

§
§
§
§
§

§

§

Als het aan de VVD ligt wordt het tarief voor OZB in de nieuwe gemeente het laagste tarief
dat nu wordt geheven in de vijf gemeenten.
De VVD schrapt zoveel mogelijk regels. Onze inwoners kunnen de verantwoordelijkheid van
een minimum aan regels goed aan. Minder regels leiden tot minder administratie en dus
effectievere inzet van ambtenaren.
De VVD schaft de welstandcommissie voor bouwvergunningen af. Wat mooi is bepaalt
iedereen zelf.
Verpauperde panden en terreinen pakken we aan door met de eigenaren in gesprek te gaan
over een goede en gewenste oplossing.
In woonwijken moeten inwoners hun auto makkelijk kunnen parkeren.
Parkeren blijft gratis, ook in en nabij winkelcentra.
Bij bouwplannen moet de gemeente ervoor zorgen dat omwonenden en direct betrokkenen
vroegtijdig en volledig worden voorgelicht en de kans krijgen om mee te praten. Zo
voorkomen we bezwaren en vertraging.
Extreme regenbuien komen vaker voor. Dit leidt tot wateroverlast. De gemeente pakt dit
probleem samen met de inwoners en het waterschap op en zorgt voor oplossingen om droge
voeten te houden. De lokale VVD heeft hiervoor goede contacten met VVD bestuurders van
Waterschap Hollandse Delta.
De VVD is tegen een tegeltax. Zo'n maatregel kost een kapitaal aan controle en handhaving.
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Vlot naar je bestemming
Voorzieningen liggen in de Hoeksche Waard gemiddeld op grotere afstand van je woning dan in
stedelijk gebied. De huidige reistijdverhouding tussen auto en openbaar vervoer maakt dat je vaker
voor de auto kiest. Doel is dat iedereen zonder veel vertragingen zijn plaats van bestemming kan
bereiken.
§
§
§
§
§

Een goed betaalbaar openbaar vervoer is belangrijk. De lopende concessie openbaar vervoer
mag niet verder verschralen.
In meer dorpen een openbaar toegankelijk oplaadpunt voor de OV chipkaart.
VVD ondersteunt innovatie en alternatieven voor gecombineerd groepsvervoer.
De pilot met nachtbussen tussen Oud-Beijerland en Rotterdam wil de VVD uitbreiden naar
meer dorpen.
De VVD wil minder files. Wij willen dat je binnen een half uur met de bus of auto van de
Hoeksche Waard in Rotterdam komt en omgekeerd.

Sinds de realisatie van het nieuwe A4 tracé bij Steenbergen en de A4 Midden Delfland staan we op
de A29, met name tussen het knooppunt Vaanplein en de Haringvlietbrug, steeds vaker in de file. Bij
incidenten raakt de verbinding helemaal ontwricht, inclusief het onderliggende wegennet in de
Hoeksche Waard.
Belangrijk is dat het geplande onderhoud van de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de
Kiltunnel goed op elkaar wordt afgestemd. Het eiland moet bereikbaar blijven!
§

§
§
§

De VVD lobbyt voor de aanleg van de A4-Zuid bij de Provincie en het Rijk. Onze goede
contacten met VVD bestuurders op alle niveaus geven ons een goede kans van slagen.
De A4-zuid geeft een betere ontsluiting van ons eiland en zorgt voor minder verkeer op de
A29. De Haringvlietbrug verbreden ziet de VVD als oplossing voor de verkeersdrukte op
knooppunt Hellegatsplein.
Door contacten met de omliggende eilanden en de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag te
onderhouden versterken we onze lobby.
De VVD wil dat op de N217 het vrachtverkeer ook over de busbaan mag, dit zorgt voor een
betere doorstroming in de spitsuren voor het overige verkeer.
Wij willen op belangrijke wegen zoals de N217 en de N488 een scheiding tussen
landbouwverkeer en ander verkeer. Hierdoor kan het overige verkeer veiliger over de wegen.

Voor de realisatie van deze doelen gaan wij alle verkeersproblemen in de Hoeksche Waard bundelen
en onderbrengen bij één wethouder. Deze wethouder is de vervoersautoriteit.
De verwachting is dat alle waterschappen in Nederland het wegenbeheer zullen overdragen aan de
gemeenten. De onderhoudskwaliteit van de wegen en bermen moet beter. Na de mogelijke
overdracht naar de gemeente wordt ingezet op kwaliteitsverbetering. Het waterschap moet hiervoor
voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen.
11
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De VVD kiest voor het opstellen van kwaliteitsplannen met eisen, richtlijnen en adviezen over de
inrichting van de weg. Met kwaliteitseisen aan wegen, bermen, rotondes, wegversmallingen e.d.
zorgen we voor een hoogwaardige, duurzame en representatieve openbare ruimte.
Zolang het wegenonderhoud niet is overgedragen, oefent VVD Hoeksche Waard druk uit op het
waterschap voor beter, veiliger en regelmatiger onderhoud.

12
VVD Hoeksche Waard Verkiezingsprogramma 2019-2022

VVD Hoeksche Waard

2

Een gemeente waarin het veilig wonen is

In vergelijking met andere gemeenten in Nederland is het in de Hoeksche Waard veilig.
Dit betekent niet dat we tevreden achterover kunnen leunen.
Deze mate van veiligheid wil de VVD behouden en waar mogelijk vergroten.
Iedereen weet wat wel mag en wat niet mag. Iedereen weet ook dat wanneer regels en wetten niet
gehandhaafd worden, deze steeds vaker worden overtreden. Veiligheid ziet de VVD als gezamenlijke
verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en de gemeente. Inwoners willen wij actief betrekken
bij de veiligheid in de gemeente. Inwoners kennen hun dorp als geen ander en weten daarom goed
wat helpt om de leefomgeving veilig te houden.

Samen prettig leven
Veiligheid staat bij de VVD centraal. We meten veiligheid niet alleen af aan het aantal incidenten. We
meten veiligheid ook aan het veilig voelen. Naarmate er meer criminaliteit of overlast in een buurt
voor komt, neemt de betrokkenheid van de inwoners bij die buurt af. Mensen voelen zich minder
verantwoordelijk voor een leefomgeving die onveilig is. Veiligheid is dus een randvoorwaarde voor
een goede leefomgeving. Gelukkig voelt het merendeel van de inwoners zich veilig. Dat willen we
graag zo houden :
§
§
§

Bij overlast door jongeren stellen we hun ouders daarvoor verantwoordelijk en verhalen we
de schade op de ouders.
Om agressie, drugsgebruik of overlast tegen te gaan zetten we in op meer inzet van
handhavers en gebiedsontzegging.
Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) handhaven ook in de avond, nacht en in het
weekeinde.

Optreden als het nodig is
§
§

§

§

De VVD vindt het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is
helemaal uit den boze. Bij overtredingen willen wij dat de politie hard optreedt.
Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn er voor handhaving en bestrijding van de
kleine criminaliteit. Hun zichtbaarheid in alle dorpen draagt bij aan een veilig gevoel en dus
prettig leven.
Als er overlast is, moet de gemeente gericht maatregelen nemen. Cameratoezicht kan heel
effectief zijn om overlast snel te beperken. Zodra de overlast afneemt, wordt bekeken of de
camera’s nog langer nodig zijn.
Bij aanhoudende overlast en voor veelplegers wordt een gebiedsverbod ingesteld en
gehandhaafd.
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Vrachtwagenchauffeurs die in hun vrachtwagencabine overnachten of de verplichte rust in hun
cabine doorbrengen, veroorzaken problemen in de Hoeksche Waard. Dat probleem verplaatst zich
naar de dorpen, omdat overnachten op parkeerplaatsen langs de A29 niet langer wordt toegestaan.
Overlast door vrachtwagenchauffeurs voorkomen we door:
§ Langs de A29, nabij de twee benzinestations, en in de omgeving van de Reedijk
parkeervoorzieningen voor vrachtwagens te maken.
§ Speciaal daarvoor ingerichte beveiligde faciliteiten (waaronder overnachtingsmogelijkheden)
toe te staan. De gemeente laat de exploitatie daarvan aan particuliere ondernemers over.
§ Controle en handhaving door politie en BOA's in dorpen en op industrieterreinen om overlast
te voorkomen en tegen te gaan.

Veilig onderweg in de Hoeksche Waard
Verkeersveiligheid is een taak van de gemeente in combinatie met goed en verantwoordelijk gedrag
van de weggebruiker.
De dagelijkse rit naar school, werk, sport en de diverse voorzieningen moet veilig zijn. Het
toenemende verkeer eist meer maatregelen voor de veiligheid.
§ De VVD wil dat kinderen veilig van en naar school kunnen. Doorgaande fietsroutes moeten
verkeersveiliger worden ingericht.
§ Lopende initiatieven voor fietsroutes door de Hoeksche Waard moeten verder ontwikkeld
worden. De door de provincie en waterschap toegezegde financiële ondersteuning moet
worden nagekomen.
§ Een hoofdstructuur voor landbouwvoertuigen realiseren zodat landbouwverkeer
geconcentreerd wordt op één route en zij vlot hun bestemming bereiken.
§ Ter hoogte van de bebouwing op dijkwegen willen we, voor landbouwverkeer, een maximum
snelheid van 25 kilometer per uur invoeren.
§ Extra geld voor de verkeersveiligheid (duurzaam veilig).

Bij rampen staat de brandweer paraat
De Hoeksche Waard is omgeven door gebieden waar veel industriële activiteiten plaatsvinden.
Daarnaast vormt het drukke scheepvaartverkeer met chemicaliën en tankopslag op en nabij de
rivieren een extra veiligheidsrisico.
De grote incidenten op Moerdijk lieten zien dat de Hoeksche Waard kwetsbaar is. De veiligheidsregio’s in Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Noord-Brabant moeten goed op elkaar aansluiten om onze
veiligheid te waarborgen. Het in Strijen ingezette periodieke veiligheidsoverleg met de gemeente
Moerdijk is nu en in de toekomst broodnodig.
Onze brandweer wordt regionaal aangestuurd en in belangrijke mate door vrijwilligers bemand. De
VVD waardeert deze vrijwillige inzet enorm. Een actiever wervingsbeleid om de korpsen op sterkte te
houden is hard nodig. Hulpverlening door de brandweer moet altijd binnen de landelijke norm van 8
minuten gegarandeerd zijn. Overschrijding van de aanrijtijden lossen wij samen met de
veiligheidsregio op.
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Een gemeente waar ruimte is voor ondernemers,
agrariërs en toeristen

Ondersteunen van ondernemers
Ondernemers zijn onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve
technieken. Het zijn ondernemers die voor werkgelegenheid zorgen.
Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Door ondernemers ruimte te
geven, kunnen zij doen waar ze goed in zijn: ondernemen, innoveren en banen scheppen.
We willen dat meer mensen in de Hoeksche Waard werk vinden. Dat kan de gemeente doen door
ondernemers adequaat te steunen.
De VVD gaat er met de ondernemers voor zorgen dat:
§
§
§
§

§
§
§
§

§

De gemeente ondernemers niet meer regels oplegt dan de veiligheidsregio doet. Extra
overbodige en niet te handhaven gemeentelijke regels worden geschrapt.
Er meer Bedrijven Investeringszones (BIZ) worden opgericht.
Het bedrijvenloket van de gemeente gefocust is op een uitstekende service aan
ondernemers. Het onderhoudt actief en structureel contact met ondernemers.
Ondernemers zelf bepalen of zij hun bedrijf vestigen op een lokaal bedrijventerrein of het
regionale bedrijventerrein. De huidige lokale bedrijventerreinen blijven open voor nieuwe
ondernemers.
Ondernemers zelf hun openingstijden bepalen, ook op zondag.
Leegstaande winkel - bedrijfspanden nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld een
woonbestemming, kunnen krijgen.
De inrichting van winkelgebieden in overleg met ondernemers plaats vindt. Hierbij houden
we rekening met concentratie, attractiviteit en alternatieve bestemmingsmogelijkheden.
Mengvormen van winkels en horecabedrijven worden toegestaan. Uit een pilot in 34
gemeenten blijkt dit een positief resultaat te hebben voor klanten, ondernemers en
winkelgebieden.
Voor (horeca)ondernemers vergunningen zoals bijvoorbeeld naamswijzigingen flexibeler en
eenvoudiger worden.

De VVD vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft bij het aanbesteden van producten en /
of diensten.
§ Onder de aanbestedingsgrens wordt zoveel mogelijk lokaal aanbesteed.
§ Boven de aanbestedingsgrens doet minimaal één lokale ondernemer mee in de procedure
waarin we werkgelegenheid laten meewegen.
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Trots op onze agrariërs
De Hoeksche Waard is sterk en innovatief op het gebied van duurzame landbouw. De producten
worden naar de hele wereld geëxporteerd en vanuit heel de wereld komt men kijken hoe agrariërs
hier werken. Landschap en landbouw zijn handelsmerken die voor de Hoeksche Waard ook in de
toekomst waarde bepalend blijven. Op onze agrariërs zijn we dan ook ontzettend trots. De VVD
zoekt continu naar ruimte en rek om hen te ondersteunen.
§

§
§

In bestemmingsplannen geven wij agrariërs meer ruimte. Leegstaande boerderijen willen we
behouden, maar deze kunnen wel een andere bestemming krijgen (bijvoorbeeld voor aan
agrarisch verwante producten), of een zorg- of woonbestemming.
Verandering in bedrijfsvoering ter ondersteuning van recreatie en toerisme wordt, in lijn met
wat plaatselijk mogelijk is, toegestaan.
Innovatieve landbouw krijgt van ons alle ruimte voor uitbreiding.

Een bedreiging voor de landbouw is het kierbesluit. Vanaf 2018 staan de Haringvlietsluizen
regelmatig op een kier. Het openzetten van de sluizen zorgt er voor dat zout water binnen kan
stromen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet gaat verzilten. Om er voor te zorgen dat het
kierbesluit geen invloed heeft op de zoetwater inname volgen wij de voortgang nauwgezet.
§
§

De zoetwatervoorziening voor de landbouw moet gewaarborgd zijn voor het behoud van de
agrarische sector in de Hoeksche Waard.
De VVD Hoeksche Waard heeft goede contacten binnen het waterschap, de provincie en de
Tweede Kamer die helpen bij het waarborgen van de zoetwater inname.

Toeristen ontdekken de Hoeksche Waard
Het historisch polderlandschap in de Hoeksche Waard, omgeven door water, heeft de kans om uit te
groeien tot één van de aantrekkelijkste natuur- en recreatiegebieden van Zuid-Holland.
De VVD wil die kans pakken om de lokale economie een extra impuls te geven.
In de Hoeksche Waard nemen de kansen in de dienstverlenende sector toe. Met name de zorg en
toerisme fungeren als banenmotor. Toeristen nemen diensten af en doen inkopen. Dat is goed voor
ons winkelbestand en voor de werkgelegenheid.
Om ons gebied aantrekkelijker te maken voor toeristen en inwoners ondersteunt de gemeente
particuliere initiatieven voor gebiedsontwikkeling. Er is vraag naar meer eet - en drinkgelegenheden
in de buitengebieden. Door ontwikkelaars en investeerders bij elkaar te brengen versterkt de
gemeente de verschillende initiatieven die er zijn.
De VVD wil snel initiatieven van de grond krijgen die zorgen voor:
§ Meer recreatiewoningen
§ Meer op elkaar afgestemde fiets- en wandelverbindingen, ook langs de rivieren
§ Extra zitbanken langs fiets - en wandelpaden in het buitengebied
§ Meer aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen
§ Een theater of bioscoop, mits dit zonder subsidie wordt gerealiseerd.
§ Een ruimhartig beleid voor het aanvragen van een horecavergunning.
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Een gemeente waarin iedereen meedoet

Onderwijs als basis voor een baan
De VVD Hoeksche Waard ziet kansen in de samenwerking tussen scholen, voor- en naschoolse
opvang en sportverenigingen om kinderen meer te laten bewegen. Scholen en verenigingen zijn heel
goed in staat om hier zelf het voortouw in te nemen.
Cultuur - en muziekonderwijs is een taak van de school, met de ouders, en niet van de gemeente.
Basisscholen moeten goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat iedere
school mogelijkheden creëert om je kind met de fiets of de auto af te zetten.
Het is belangrijk dat alle kinderen de school verlaten met een diploma. Scholen, ouders en gemeente
werken goed samen om spijbelen en schooluitval tegen te gaan.
Wij willen dat VMBO- en MBO- faciliteiten optimaal aansluiten op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
en het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard.
§
§

VMBO en MBO stagiaires die in de Hoeksche Waard wonen lopen stage in de Hoeksche
Waard. Scholen en bedrijven maken afspraken over kansen op baangarantie.
Als het MKB en de scholen dat willen, kan de gemeente een bemiddelende rol spelen.

Werk en inkomen als springplank
§

§

§

§

§

De beste sociale voorziening is een betaalde baan! Werk zorgt voor contacten met andere
mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt investeert in zichzelf en in
de toekomst van onze samenleving. De VVD wil daarom dat zoveel mogelijk mensen in de
Hoeksche Waard betaald aan de slag zijn. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Alleen
mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die
hun baan kwijtraken verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te
komen. Het verlies van een baan is al erg genoeg.
Wanneer iemand zich meldt voor een bijstandsuitkering wordt er eerst gekeken of er direct
werk beschikbaar is. De gemeente onderhoudt hiervoor contacten met werkgevers in de
regio.
De VVD wil dat mensen die bijstand of een andere gemeentelijke uitkering krijgen, verplicht
een opleiding volgen of als tegenprestatie (vrijwilligers)werk uitvoeren. Wie de
sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt gekort op- of verliest zijn
of haar uitkering.
De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat er financieel merkbaar op
vooruitgaat. Armoederegelingen die dat belemmeren (de armoedeval) wil de VVD
afschaffen. Verlaging van de huidige inkomensgrens voor bijzondere bijstand naar 100
procent draagt bij aan het verminderen van de armoedeval.
Fraude is diefstal! Onterecht betaalde uitkeringen moeten volledig worden teruggevorderd,
met daar bovenop een boete. De VVD is voorstander van het inhuren van gespecialiseerde
bureaus om deze fraude aan te pakken.
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Betaalbare zorg dichtbij huis
Iedereen verdient goede zorg. De gemeente helpt je als je daarbij problemen ondervindt. Die hulp
krijg je dan niet vanwege je leeftijd of vanwege armoede maar omdat je een probleem hebt. Als je
gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers
klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. De komende jaren groeit het aantal ouderen in de
Hoeksche Waard. De VVD ziet hierin een grote uitdaging voor de komende periode.
§
§

§

§
§

§
§

De gemeente biedt zorg op maat, dichtbij huis, die bijdraagt aan het vergroten van de
zelfredzaamheid.
Zorg kost geld. De VVD wil dat dit geld effectief wordt ingezet en dat de resultaten daarvan
concreet en meetbaar zijn. Zorgdiensten moeten scherp, maar voor een faire prijs, worden
ingekocht. Goede informatie is nodig om effectief beleid te kunnen maken en de juiste
voorzieningen te bieden.
Mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning die een adempauze geeft. De VVD wil
ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven die daaraan bijdragen. We nemen
afscheid van zorgvormen die onvoldoende effect hebben, zoals bijvoorbeeld
mantelzorglunches.
De VVD stelt geen extra eisen aan het plaatsen van mantelzorgunits bij woningen. De
aanvragen worden zo vlot mogelijk afgewikkeld.
Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Als hiervoor aanpassingen aan
woningen nodig zijn dan willen wij dit, binnen de wettelijke regelingen, zo gemakkelijk
mogelijk maken.
Seniorenwoningen spreiden we naar behoefte zoveel mogelijk over de dorpen. Deze bouwen
we in de nabijheid van voorzieningen.
Leeftijd vindt de VVD geen criterium voor huishoudelijke hulp van de gemeente. Net als voor
ieder ander in de samenleving is huishoudelijke hulp voor eigen rekening. Alleen voor wie het
zelf niet kan regelen en niemand heeft om het te regelen, levert de gemeente huishoudelijke
ondersteuning.

Jeugd: één gezin, één plan, één regisseur
Gelukkig gaat het met de meeste jeugd in de Hoeksche Waard prima: zij doen hun huiswerk, sporten,
gaan uit en hebben bijbanen. Voor een klein aantal kinderen geldt dit helaas niet, zij hebben zorg en
hulp nodig.
De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het doel van de jeugdwet/
jeugdzorg is versterking van de eigen kracht van gezinnen. Voor de VVD is dit doel leidend bij te
maken keuzes. Volgens ons kennen de ouders en leerkrachten de specifieke situatie van een kind en
gezin het beste. De VVD wil een sterke verbinding tussen de jeugdteams, het Centrum voor Jeugd &
Gezin (CJG), huisartsen, de jeugdgezondheidszorg (JGZ 0-19 jaar) en het onderwijs om problemen bij
kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren. Wij willen dat de gemeente uitgaat van wat kinderen en
ouders zelf kunnen en minder snel problematiseert en medicaliseert.
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§
§
§

Ouders houden de regie over hun gezin en geven aan wat nodig is voor hun gezin.
Ouders maken zelf een plan van aanpak. Ouders die daar hulp bij willen, zoeken zelf een
onafhankelijke cliëntondersteuner of krijgen er een toegewezen van de gemeente.
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente één hulpverlener aanwijst die samen met het
gezin naar de beste oplossing zoekt
De VVD vindt het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen het CJG, huisartsen en de
gemeente (jeugdteams) over doorverwijzen naar specialistische zorg.

De Hoeksche Waard is een fijne plek om op te groeien. Jongeren weten zelf het beste wat er leeft
onder jongeren. De VVD wil daarom jongeren betrekken bij de ontwikkeling van op hen gericht
beleid.
§

Projecten speciaal voor jongeren organiseert de gemeente alleen op vraag van de jeugd zelf.

Statushouders
Statushouders zijn welkom in de Hoeksche Waard mits deze nieuwkomers zich aanpassen aan onze
samenleving. Zo kunnen zij er een volwaardige plek in krijgen.
§
§

§
§
§

Wij huisvesten niet meer statushouders dan het Rijk aan ons oplegt.
Om de inburgering te bevorderen worden statushouders evenwichtig verspreid over alle
dorpen. Onze voorwaarde daarbij is draagvlak van de direct omwonenden (geen
concentraties van grote gezinnen). Het aantal statushouders moet passen bij de schaal en de
aard van het dorp.
Doel is dat statushouders binnen drie jaar zelfstandig functioneren. Dit betekent dat ze
Nederlands spreken, hun inburgeringsexamen hebben gehaald en werk hebben.
De VVD wil dat statushouders met een uitkering bij weigering van inburgering, of bij het niet
willen leren van de Nederlandse taal, na drie jaar, gekort worden op hun uitkering.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen perspectief. De VVD
wil in de Hoeksche Waard geen bed-bad-brood opvang.

Sport mee en houd de verenigingen levend
Sport is goed voor je gezondheid en helpt je bij het leggen van sociale contacten. De VVD wil dat met
de beschikbare middelen zoveel mogelijk inwoners in de Hoeksche Waard bewegen. En met
iedereen, bedoelen we ook iedereen. Sport is er ook voor mensen met een beperking.
De gemeente heeft sportverenigingen nodig voor het realiseren van gemeentelijk beleid op het
gebied van welzijn, gezondheid, sociale samenhang en kwetsbare doelgroepen. Verenigingen
vervullen een onmisbare maatschappelijke functie en zijn een belangrijke samenwerkingspartner
voor de gemeente.
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§

§
§

De VVD levert maatwerk aan verenigingen die met elkaar activiteiten ontwikkelen voor alle
inwoners. Verenigingen die daarvoor zelf actief op zoek gaan naar sponsors kunnen ook op
(financiële) steun rekenen van de gemeente.
Om te kunnen sporten, zijn goed onderhouden sportvelden of zalen nodig. De gemeente is
mede verantwoordelijk voor de aanleg van deze sportaccommodaties. Sportverenigingen en
hun leden weten verder zelf het beste hoe ze hun club kunnen verbeteren.
De gemeente onderhoudt periodiek en structureel contact met de (sport-)verenigingen om
aansluiting te houden op de maatschappelijke behoeften.
Alternatieve en innovatieve plannen om de maatschappelijke functie van sportverenigingen
te verbreden zijn nodig om het gemeentelijk welzijnsbeleid uit te voeren. Dergelijke
innovatieve projecten krijgen financiële ondersteuning van de gemeente.

Zuinig aan met subsidies
Subsidies moeten gericht zijn op het realiseren van goede plannen. De gemeente geeft subsidies
wanneer de doelen helder en de resultaten meetbaar zijn.
§

Wij geven subsidie aan specifieke doelgroepen zoals minderjarigen, volwassenen met een
fysieke en / of verstandelijke beperking en AOW-gerechtigden voor sport, kunst en cultuur.
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Een gemeente die er is voor haar inwoners

Duurzaamheid
Iedereen wil graag bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering en de nadelige effecten
daarvan. Maar iedereen wil ook gewoon zijn of haar leven kunnen leiden.
Wij voeren geen groene symboolpolitiek waar het milieu niet mee verbetert en die inwoners
opzadelt met torenhoge kosten.
Wij willen wel energiebesparingen en alternatieve bronnen van duurzame energie. De gemeente
trekt daarin samen op met (maatschappelijke) organisaties.
VVD Hoeksche Waard werkt aan een duurzame samenleving door:
1.

Duurzaam doen:
§
§
§
§

2.

Gebouwen worden gesloopt met hergebruik van de gesloopte materialen. Dat regelen we in
sloopvergunningen en bij onze eigen gemeentelijke panden.
Nieuwe woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting.
Maatregelen worden genomen om te besparen op energie in gemeentelijke gebouwen en
schoolgebouwen.
Wij willen dat het gemakkelijk is om in je huis energie te besparen. De gemeente moedigt dit
aan door te adviseren en te stimuleren.
Beter milieu:

§
§
§
§

3.

Het stimuleren van gescheiden riolering van afvalwater en hemelwater om wateroverlast te
voorkomen.
De omgevingsdienst aansturen op de aanpak van milieuovertredingen door bedrijven.
De openbare ruimte vergroenen door meer aanplant van bomen en struiken.
Inwoners moeten op een eenvoudige manier hun afval kunnen scheiden en afvoeren.
Dit leidt tot een schoner milieu en lagere kosten. Omgekeerd inzamelen stimuleert
afvalscheiding, maar mag niet leiden tot een toename van zwerfvuil. We evalueren het
systeem jaarlijks.
Meer alternatieve energiebronnen:

§

De overgang van gebruik van gas naar elektriciteit lijkt onontkoombaar.
De VVD volgt welke rol de gemeente krijgt in deze overgang. In het faciliteren van de
benodigde infrastructuur en / of voorschriften zien wij een toekomstige rol voor de
gemeente.

§

Onze opdracht om 90 MW aan windenergie te leveren voeren we uit. Wij zien daarnaast
meer kansen in zonne-energie, aardwarmte en innovaties van alternatieve bronnen voor
duurzame energie.
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De gemeente helpt je vooruit
De VVD verwacht van de gemeente dat ze dienstbaar is. Een gemeente die veel digitale producten
aanbiedt voor het gemak van de inwoners, houdt meer tijd over om naar de inwoners toe te gaan.
Wij vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je haar belt en dat de
gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente communiceert helder, begrijpelijk en
tijdig! De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Het is daarom belangrijk dat de gemeente
bereikbaar is voor iedereen en zuinig is met het geld voor haar eigen huisvesting.
§
§

§
§

§

§

Als het aan de VVD ligt wordt er geen nieuw gemeentehuis gebouwd
Huisvesting in de twee grootste en bestaande gemeentehuizen, met sluiting van de overige
drie gemeentehuizen, is vooralsnog de meest goedkope en efficiënte oplossing. Hiermee
komt een optimale dienstverlening aan de inwoners snel op gang, krijgen alle medewerkers
de aansturing die nodig is en kan de doorstroming van goederen eenvoudig georganiseerd
worden.
Verbouwingen moeten beperkt blijven tot wat echt noodzakelijk is om goed te kunnen
werken.
Contact met de gemeente blijft voor iedereen dichtbij huis mogelijk. De bereikbaarheid van
de huidige dienstverlening behouden we met diverse servicepunten. Of deze servicepunten
voldoen aan de vraag moet uit evaluaties blijken.
Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is.
Zo kunnen we onze zaken regelen wanneer het ons uitkomt. Zoveel mogelijk zaken met de
gemeente willen we digitaal kunnen regelen. Een nieuw identiteitsbewijs kan bijvoorbeeld
thuis bezorgd worden.
Samenwerking middels gemeenschappelijke regelingen leidt tot meer bureaucratie en
minder democratie. Daarom heffen we zoveel mogelijk regelingen op.
Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), waarin wordt samengewerkt op de
domeinen ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid wordt
overbodig. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om op deze domeinen, in openbare
raadsvergaderingen, beleid vast te stellen.

Hoeksche Waard is zichtbaar in de regio
Een goede samenwerking met gemeenten buiten de Hoeksche Waard is ontzettend belangrijk voor
de ontwikkeling van het gebied, dit komt ten goede aan de inwoners.
Onze omgeving verandert snel. De toekomst van voorzieningen, bereikbaarheid, economie en
innovatie wordt tot op heden sterk bepaald door de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag,
Nissewaard, de Drechtsteden en Goeree- Overflakkee. Dat moet veranderen.
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§

De gemeente zoekt aansluiting bij de juiste instanties en pakt de kansen richting Europese,
nationale en provinciale niveaus.
Europese subsidiemogelijkheden om de innovatieve en duurzame landbouw te versterken of
een impuls te geven aan het energieprogramma worden beter bereikbaar voor de Hoeksche
Waard. De gemeente vervult hierin een actieve rol.

Zuinig omgaan met belastinggeld
Elke euro die de gemeente als belasting oplegt, kan een inwoner niet meer zelf uitgeven. Daarom is
de VVD voor minder en lagere belastingen voor inwoners. Minder geld voor de gemeente betekent
ook minder geld voor de publieke zaak. Leuke dingen doen voor de mensen, is prachtig maar ook
duur. De VVD doet liever alleen de dingen die zonder inzet van de gemeente niet lukken. Het vergt
keuzes waar de gemeente wel voor zorgt en waarvoor niet.
§
§
§
§

De gemeentebegroting moet sluitend zijn.
De gemeente voert alleen kerntaken uit. Dat leidt tot een kleinere gemeentelijke organisatie
en tot lagere lasten voor de inwoners.
De VVD wil een kleine ambtelijke organisatie die kwaliteit levert.
Tekorten worden binnen de begroting opgelost. Slechts als ultieme uitweg is een beperkte
belastingverhoging voor de VVD bespreekbaar.

Lage belastingen
De belangrijkste lokale belasting die wordt geheven is de onroerende zaakbelasting (OZB).
Als het aan de VVD ligt wordt het tarief voor OZB in de nieuwe gemeente het laagste tarief dat nu
wordt geheven in de vijf gemeenten. Op die manier gaat niemand meer betalen, de meeste inwoners
zelfs minder.
De tarieven voor producten en diensten van de gemeente, bijvoorbeeld vergunningen, moeten
transparant en kostendekkend zijn. Binnen een efficiënte en kleine gemeentelijke organisatie moet
dat kunnen tegen zo laag mogelijke kosten.
Bij structurele overschotten kiezen wij voor verdere lastenverlagingen waarbij de belastingtarieven,
in de Hoeksche Waard ook op langere termijn onder het landelijk gemiddelde blijven.
De VVD wil de hondenbelasting op termijn afschaffen. De gemeente ontwikkelt hiervoor een
actieplan. Het moment van afschaffing is afhankelijk van de mate waarin de “hondenpoepoverlast”
afneemt. Deze afschaffing mag niet leiden tot een verhoging van de OZB.
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Zelf doen, samen met de gemeente
Het is belangrijk om inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij de gemeentelijke
besluitvorming. Waar mensen maatschappelijke vraagstukken zelf kunnen oplossen, moet de
gemeente zich bescheiden opstellen. Een samenleving is het mooist als mensen er zelf iets van
maken. Er zijn veel voorbeelden: opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams en buurtapps en
comités voor het behartigen van buurt of wijkbelangen. De VVD is blij met deze initiatieven.

In de Hoeksche Waard bewijzen inwoners iedere dag dat zij voor de meeste dingen de gemeente niet
nodig hebben. Zij zorgen voor zichzelf en geven om een ander. Niet omdat het moet, maar omdat ze
het zelf willen.
Inwoners in de Hoeksche Waard wonen in dorpen, buurtschappen en buitengebied. De VVD wil de
leefbaarheid hiervan zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk vergroten. Dat doen wij door:
1. Iedere wethouder is aanspreekpunt voor een wijk, dorp of buurtschap en onderhoudt deze
contacten.
2. Er is ook een ambtelijk aanspreekpunt voor iedere wijk, dorp of buurtschap, waar inwoners
hun vragen over de buitenruimte, bestemmingsplannen en andere dorpsaangelegenheden
kunnen stellen.
3. De gemeente richt zelf geen dorpsraden op maar faciliteert initiatieven van inwoners die
gericht zijn op het instellen daarvan.
Zelf doen, samen met de gemeente in:

Goudswaard
§
§

Realiseren van extra parkeerplaatsen bij de voetbalvereniging.
Ontsluiting Leenherenpolder.

's-Gravendeel
§
§

Een aansprekende herinrichting van het centrumplan om de leefbaarheid van het dorp te
vergroten met extra parkeergelegenheid in het centrum.
realisatie van de 250 geplande woningen. waarbij zoveel mogelijk wordt gebouwd volgens
gasloze en energie neutrale woningbouw.
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Heinenoord
§
§

Starten met de ontwikkeling van minimaal 100 maar bij voorkeur 150 woningen aan de
oostzijde van de Tienvoet .
Aan de Reedijk, direct grenzend aan het busstation, een regionaal P&R terrein realiseren als
vervanging van het oude, inmiddels gesloten P+R terrein. Hierbij willen we het mogelijk
maken om deze locatie te gebruiken voor andere ontwikkelingsmogelijkheden zoals
initiatieven voor hotels, bioscopen en eetgelegenheden.

Klaaswaal
§

§
§

De VVD is voorstander van de oostelijke variant in de Vorkenstructuur (de randweg rond
Klaaswaal). Dit geeft een betere en veiligere doorstroming en zorgt niet voor een sluiproute
langs de A29.
Meewerken aan onderzoek naar de voltooiing Klaaswaal-Oost.
Realisatie nieuwbouwwoningen in samenhang met herinrichting van sportaccommodaties en
aansluiting op de Oostelijke Randweg.

Maasdam
§

§
§

In 2019 wordt de vervangende nieuwbouw van basisschool de Pijler gerealiseerd met
aandacht voor de voldoende kwalitatieve goede huisvesting. De bij de Pijler vrijkomende
locatie willen wij inzetten voor woningbouw in het middensegment.
In overleg met de inwoners de mogelijkheden verkennen voor woningbouw in het hogere
segment in de Van der Doeslaan.
Het realiseren van initiatieven van bewoners zoals uit woonwijk “De Heul” om het aantal
parkeerplaatsen in woonwijken te vergroten;

Mijnsheerenland
§

§

Het Recreatieoord voor meerdere doeleinden inzetten. Deze locatie is kansrijk voor
ontwikkelingen en activiteiten die toerisme en dagrecreatie bevorderen. Wij willen dat
initiatiefnemers, binnen de grenzen van wetgeving, zelf de (openings)tijden van activiteiten
bepalen.
De herontwikkeling van het voormalige postkantoor en het voormalige warenhuis door
particuliere eigenaren ondersteunen wij.

Nieuw-Beijerland
§
§

Behouden van de pinautomaat.
Met omwonenden van windpark Spui blijven wij al het mogelijke doen om de overlast in
kaart te brengen en aan te pakken. De VVD wil structurele geluidsmetingen voor laag
frequent geluid en een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor de inwoners van NieuwBeijerland en Piershil.
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Numansdorp
§
§
§
§
§

Recreatieve ontwikkelingen in de visie "zuidrand Numansdorp" zowel richting ZuidBeijerland als richting Strijensas stimuleren.
Realisatie van de vervanging van het zwembad.
Versneld aanleggen van een 2e rotonde bij de afrit Numansdorp.
Voltooiing van het verkeerscirculatieplan Numansdorp.
Ontwikkeling Molenpolder oppakken.

Oud-Beijerland
§
§
§
§
§

§
§
§

Een compacter winkelgebied in het centrum van Oud-Beijerland.
Mogelijkheden om leegstaande winkelpanden geschikt te maken voor andere functies.
Mogelijkheden voor vermaak en ontspanning in het centrum vergroten door culturele
evenementen in het centrum te faciliteren.
De ruimte boven leegstaande winkels een woonbestemming geven.
Meer sfeer en beleving van de openbare ruimte in het centrum door de Suikerhaven te
ontwikkelen tot een haven voor kleinere pleziervaartuigen en vaste ligplaatsen.
Centrumhaven geschikt maken voor bezoekers en grotere vaartuigen.
Meer beplanting langs de aanvoerwegen naar het centrum en in het centrum.
Realisatie van plan Stougjesdijk- oost.
Revitalisering van het Vierwiekenplein.

Piershil
§

§

Met omwonenden van windpark Spui blijven wij al het mogelijke doen om de overlast in
kaart te brengen en aan te pakken. De VVD wil structurele geluidsmetingen voor laag
frequent geluid en een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor de inwoners van NieuwBeijerland en Piershil.
Open verbinding haven Piershil - Spui.

Puttershoek
§
§

Extra woningbouw op de locaties Residence de Posthoorn, De Waterborg en het slopen van
het transformatorhuis in Puttershoek om over te gaan tot het bouwen van extra woningen.
De inpassing van windmolens langs de Oude Maas dient in goed overleg met bewoners
plaats te vinden. Inwoners krijgen daarbij de mogelijkheid actief te participeren in
energieopwekking.
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Strijen
§

§
§
§

Voltooien van het centrumgebied de Kaai, inclusief een besluit over verkeersmaatregelen
(eenrichtingsverkeer Boompjesstraat) en route openbaar vervoer. Tegengaan van leegstand
en verpaupering.
De woningbouwplannen in Land van Essche, De Dam (fase3) en Strijen Oost (locatie
Batenburg) worden, op basis van vraag uit de markt, zo snel mogelijk uitgevoerd.
Onderzoek naar kansen voor revitalisering van de oudere wijken Over de Keen en Noord.
De aanpassing en herinrichting van het gemeentelijk sportpark wordt in samenwerking met
de verenigingen onderzocht en voorbereid. Daarbij wordt aangesloten op mogelijke
bouwontwikkelingen in Strijen Oost.

Mookhoek/Schenkeldijk
§

§

In samenwerking met het schoolbestuur ACIS worden plannen ontwikkeld voor de
aanpassing/nieuwbouw van de openbare basisschool De Boemerang na de fusie met de
opgeheven Julianaschool uit Schenkeldijk.
In combinatie met de ontwikkelingen rondom de school wordt onderzoek gestart naar de
mogelijke renovatie/nieuwbouw van het verenigingsgebouw Mookhoek waardoor voor
beide buurtschappen een volwaardige duurzame – en betaalbare - voorziening ontstaat.

Strijensas/Mariapolder
§

§

§
§

De inpassing van windmolens in de Mariapolder dient in goed overleg met bewoners plaats
te vinden. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen actief te participeren in
energieopwekking.
Het leegstaande schoolgebouw dient op korte termijn een andere bestemming te krijgen.
Aansluiting met bouwplannen en initiatiefnemers binnen de kern dient nadrukkelijk
geactiveerd te worden. De gemeente neemt daarbij de regie.
De recreatieve mogelijkheden van Strijensas worden actief uitgebreid. De aantrekkelijkheid
van het water dient beter benut te worden.
Het pontveer en fietsroutes bieden kansen om dit verder te ontwikkelen. De route naar
Numansdorp langs de Buisleidingenstraat moet beter worden ingericht en gestimuleerd.

Westmaas
§

Opvolging van het project “Het Koetsveld” door een woningbouwprogramma te realiseren
bij de Pesanthof. Het project heeft oog voor ruimtelijke kwaliteit, voorkomt verstedelijking
en houdt rekening met duurzaamheid in nieuwbouwwoningen.

Zuid-Beijerland
§
§
§

Aanleg van een vrij liggend fietspad aan de Korteweg.
De geldautomaat komt zodanig terug dat het veilig is.
Behoud van recreatie aan de Hitserse kade. Strand en aanlegsteiger.
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