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Inleiding

Beste lezer,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Vlaardingen voor de raadsperiode 2014-2018. Dit
programma is tot stand gekomen door de inzet van een groot aantal leden en de inbreng van een groot
aantal Vlaardingse inwoners. Een lijvig document. Niet omdat wij veel woorden nodig hebben maar
omdat het besturen van een stad in deze uitdagende tijden een omvangrijke verantwoordelijkheid is.
Daar mag je best wel even goed over nadenken. Met oneliners en algemeenheden kom je er niet in de
dagelijkse praktijk.
De afgelopen 3 jaar heeft D66 Vlaardingen deelgenomen aan het bestuur van onze stad. In een brede en
stabiele coalitie zijn wij er in geslaagd om het grootste deel van ons verkiezingsprogramma uit 2010 te
realiseren. De stad Vlaardingen staat er beslist beter voor en is klaar voor de uitdagingen van morgen.
Natuurlijk hebben wij niet iedereen tevreden kunnen stellen en natuurlijk hebben wij niet op iedere
vraag het juiste antwoord kunnen geven. Ook het besturen van een stad is mensenwerk en de keuzes die
je daarin maakt voor de hele stad kunnen op wijk, straat en individueel niveau wel eens minder prettig
uitpakken of in eerste instantie minder goed worden begrepen.
De belangrijkste winst van de afgelopen drie jaar is dat Vlaardingen een stuk weerbaarder is geworden.
Ondanks dat de gemeente een aantal duidelijke keuzes heeft moeten maken, slagen wij er toch in, om
als stad, een groot aantal voorzieningen in stand te houden. Doordat wij steeds meer taken afstoten of
neerleggen in de samenleving ontstaat er wel een nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke ordening. Dit
wordt de participatiesamenleving genoemd, maar wij hebben het liever over de “doe-democratie”. Dat
is even wennen maar dat is wel de samenleving waar wij naar toe gaan. Een samenleving die steeds
minder vanuit het stadhuis bestuurd wordt en waar inwoners en organisaties steeds meer zelf aan zet
zullen zijn. Wij geloven in de kracht van mensen. Niet zeuren, maar aanpakken! Dat is de weg vooruit.
De grote klappen in het bezuinigen liggen achter ons. Het gaat nu echt om slim bezuinigen, spaarzaam
begroten, effectief vernieuwen en het verbinden van mensen en organisaties rondom maatschappelijke
vraagstukken. Met zeer beperkte middelen kan op deze manier duurzaam worden geïnvesteerd in de
stad en in de samenleving.
Er komt een groot aantal taken van het rijk op ons af. WMO/AWBZ, Thuiszorg, Jeugd- en ouderenzorg
maar ook de participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden (in toenemende
mate) de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat om heel veel geld (in Vlaardingen een kleine
60 miljoen Euro extra) en tegelijkertijd om heel veel individuele belangen en de concrete (zorg)
behoefte van inwoners. D66 Vlaardingen is van mening dat deze taken ook echt onder de regie van de
gemeente kunnen worden ondergebracht. Wij zijn, dicht op de samenleving en de zorgbehoefte, samen
met andere gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars en de cliënten zelf, veel beter in staat om passende
zorg te organiseren en te verbeteren.
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Formeel gaat de gemeente helemaal niet over het onderwijs, het onderwijs gaat over zichzelf. Daarmee
is echter niet het laatste woord gezegd. Juist vanuit onze lokale betrokkenheid bij het onderwijs hebben
wij gemeend hieraan in dit verkiezingsprogramma veel aandacht te moeten besteden. Juist in de
uitdagingen van de toekomst en de decentralisaties liggen de mogelijkheden besloten om ook vanuit de
gemeente, verbindend, het onderwijs te betrekken bij een groot aantal initiatieven. Daarmee wordt ook
inhoudelijk een kwaliteitsimpuls te geven aan het onderwijs in deze stad en de perspectieven van onze
jeugd.
Als je vooruit durft te kijken, dan zijn de mogelijkheden van het verbinden van wonen, economie,
groen, cultuur, zorg en onderwijs oneindig én financieel en bestuurlijk zeer profijtelijk. De Federatie
Broekpolder, het Actieplan Economie, de Kroepoekfabriek, Het Vlaardings Museum, de samenwerking
met zorgverzekeraars en woningcorporatie: het zijn stuk voor stuk goede voorbeelden hoe je samen
meer kunt bereiken. D66 Vlaardingen vindt dat de gemeente hierin moet aanjagen, verbinden,
ondersteunen en participeren. Dat is precies wat wij doen. Zo simpel en doelmatig kan bestuurlijke
vernieuwing zijn.
D66 Vlaardingen kijkt graag vol optimisme en inspiratie vooruit. We negeren de problemen niet, maar
brengen ze terug tot normale proporties en lossen ze pragmatisch op. Samen met burgers, bedrijven en
instellingen. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Het zijn uitdagende tijden, ook voor een
gemeente als Vlaardingen. Als we de toekomst durven omarmen, kunnen wij met elkaar heel ver
komen. Daarbij vertrouwen wij op de kracht van Vlaardingen en de inwoners. Vooruitgang en
solidariteit gaan heel goed samen. We laten niemand in de kou staan. Vanuit dat optimisme bieden wij
een visie hoe Vlaardingen er in 2030 uit kan zien. Niet als keurslijf voor de komende jaren, maar als
gewenste toekomst die anderen hopelijk inspireert om met ons mee te denken, mee te helpen en mee te
doen.
Hoe ziet Vlaardingen er in de toekomst uit:
•

•

•

•

•

Er is tijd, aandacht en geld geïnvesteerd in het onderwijs. De betrokkenheid van de ouders, als
essentieel onderdeel in de ontwikkeling van het schoolgaande kind, is een feit. Ouders en
leerkrachten vullen elkaar als vanzelfsprekend aan bij de begeleiding van het kind. De
samenhang tussen opvoeding en schoolprestaties is sterk verbeterd en de ontwikkelingskansen
van kinderen worden optimaal benut.
De financiële huishouding van de gemeente Vlaardingen is duurzaam in evenwicht. De
gemeentelijke financiën zijn geen doel op zichzelf, maar een middel om de samenleving waar
nodig te ondersteunen. Stap voor stap is er afscheid genomen van de niet wettelijke taken van
de gemeente.
De gemeentelijke organisatie is flexibel, compact en speelt gemakkelijk in op de vragen van
inwoners, bedrijven en instellingen. Participatie en dienstverlening zijn leidende begrippen bij
de rol van de gemeente in de samenleving.
Een vitaal en bruisend stadscentrum vormt het kloppend hart. Vlaardingen is de tweede
winkelstad in de regio. Er is samenhang tussen comfortabel wonen, een goed winkelaanbod,
veelzijdige horeca en autoluwe straten.
Het stadhuis is als het ware steeds meer te vinden in wijken en buurten om daar initiatieven van
burgers, ondernemers en instellingen te ondersteunen. Deze zijn met succes steeds meer zelf
aan zet. De gemeente faciliteert. Het Actieplan Wonen is afgerond en de stad Vlaardingen ligt
er mooi en geherstructureerd bij. Samen met woningcorporaties en zorginstellingen is effectief
ingespeeld op het levensbestendig wonen met goede (zorg en ondersteunings)voorzieningen in
de buurt.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

De bereikbaarheid van Vlaardingen is geoptimaliseerd. Alle kansen die er lagen zijn benut om
naast het verbeteren van parkeren, wegen, OV en fietsgelegenheid, ook de ontsluiting van
Vlaardingen over het water te bevorderen en mogelijk te maken. Ook dit is samen met
ondernemers, instellingen en inwoners gerealiseerd.
Dankzij het Actieplan Economie zijn wonen, werken en recreëren in Vlaardingen beter in
balans. De stad kent duurzame en innovatieve bedrijvigheid die zich onderscheidt in de regio.
Er is een goede balans tussen kennis- en maakindustrie, afgestemd op de regio en de inwoners
die in Vlaardingen wonen en werken.
Dankzij “cultureel ondernemerschap” staan cultuurorganisaties op eigen benen. Deze
instellingen stimuleren jong en oud om mee te doen aan de samenleving. Samen met Sport en
Recreatie ligt in Kunst en Cultuur de sociale infrastructuur van Vlaardingen besloten. Mede
dankzij een krachtige cultuursector is Vlaardingen een levendige en leefbare stad.
Iedereen die recht heeft op een uitkering krijgt deze, maar doet daar vervolgens wel iets voor
terug. Opleiding/stage, leer/werktraject, (deeltijd) werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg en
dagbesteding. Het integratietraject wordt toegespitst op de specifieke situatie van de
bijstandsgerechtigde en daardoor is de “Vlaardingse aanpak” een voorbeeld voor de regio.
Door een integrale aanpak (recreatie, sport, economie en binnen stad) wordt Vlaardingen
recreatief heel goed bezocht. Recreatie-, verblijfs- en sportgebieden zijn verbonden met
wandel-, fiets- en vaarroutes die elkaar aanvullen.
Zorg en ondersteuning worden aangeboden vanuit het uitgangspunt één vrager, één gezin, één
plan en één aanspreekpunt. Opvoed- en opgroeiondersteuning, onderwijs, jeugdhulp,
begeleiding naar werk, inkomensondersteuning en hulp bij de dagelijkse verzorging worden op
deze wijze aangeboden. Vlaardingers weten zich verzekerd van passende dienstverlening.
Milieu en duurzaamheid zijn door een integrale aanpak op alle fronten van het gemeentelijk
beleid vanzelfsprekend. Deze uitgangspunten zijn ook leidend geweest in het verder vormgeven
van de Groene Broekpolder, de energiehuishouding van de gemeente, het Actieplan Economie
en de manier waarop wij onze stad onderhouden en leefbaar houden.
In de Broekpolder en het gebied bij de Krabbenplas zijn bedrijven in de horeca en recreatie
actief en bieden de Vlaardingers en inwoners uit de Stadsregio ontspanning. De Polderpoort is
letterlijk “de poort” tot de groene Broekpolder met een ruim en toegankelijk aanbod aan
recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten.
De jeugd die in 2014 nog naar school ging, woont en werkt nog steeds in Vlaardingen en levert
in een bijdrage aan de economie, het verenigingsleven, de sport en het bestuur van de stad.
Achterstandgroepen zijn niet langer langs lijnen van etniciteit en geloof onderwerp van
gesprek. Lokale praktische maatregelen hebben dit onderscheid doorbroken. Sterker nog, een
groot deel van de lokale bedrijvigheid vindt zijn oorsprong in deze voormalige
achterstandgroepen, die nu een belangrijke eigen bijdrage leveren aan het economische en
culturele klimaat in Vlaardingen.

Zal het er precies zo uitzien? De eerlijkheid gebied te zeggen dat niemand dit zeker weet. Wat we wel
weten is dat we in ieder geval willen inzetten op een duurzame toekomst. Een duurzaam, actief en
participerend Vlaardingen. Dat wil zeggen dat we de volgende generaties niet opzadelen met de
negatieve consequenties van ons handelen nu.
Duurzaamheid en participatie zijn daarbij geen op zichzelf staande thema’s. Duurzaam denken en
handelen moeten de basis vormen op alle beleidsterreinen. We zien duurzaamheid niet als los thema,
maar integreren het volledig in de diverse onderdelen van ons programma. Het is onderdeel van onze
denkwijze op alle punten binnen de gemeentelijke politiek.
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In dit verkiezingsprogramma hebben wij per beleidsterrein onze visie en prioriteiten weergegeven die
de hierboven geschetste toekomst naar onze mening een stap dichterbij brengt. Wij gaan vanaf maart
2014 graag op basis van dit programma aan de slag. Dat is onze inzet en daarop mogen wij worden
afgerekend.
De afgelopen jaren hebben wij het merendeel van onze verkiezingsbeloften weten te realiseren. D66
Vlaardingen heeft gedaan wat wij hebben beloofd. De stad is nooit af en zoals het er nu uitziet komen
wij sterk terug in een volgende gemeenteraad. Daar kijken wij naar uit zodat wij onze voornemens nog
meer kracht kunnen bijzetten. Onze toon is onverminderd optimistisch en toekomstgericht. Wij klagen
niet. Wij pakken aan en boeken successen. D66 Vlaardingen kijkt vooruit!
Hartelijk dank voor uw aandacht. Wij hopen dat u bij het lezen van dit programma besluit om de
komende gemeenteraadsverkiezingen op D66 Vlaardingen te stemmen.

Jan Hoefnagel

Peter Caljé

Voorzitter D66 Vlaardingen

Lijsttrekker D66 Vlaardingen
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Onderwijs
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Vlaardingse kinderen kunnen in Vlaardingen zelf, en in de regio, uitstekend onderwijs genieten.
Onderwijs dat wordt gegeven door gedreven en vakbekwame docenten die betrokken zijn bij hun vak
en hun pupillen. Ook buitenschools gaat het onderwijs door. Door maatschappelijke stages, het
jaarlijkse jeugddebat, in het verenigingsleven en ook door de Vlaardingse Jeugdraad. Er is over het
algemeen een goede afstemming tussen basisschool en vervolgonderwijs voor een doorgaande lijn in de
begeleiding van de ontwikkeling van het kind.
Het overgrote deel van de Vlaardingse schoolgaande kinderen kan dan
ook een normale schoolloopbaan volgen. Scholen besteden echter ook
noodgedwongen veel aandacht, energie en tijd aan kinderen die een
meer specialistische begeleiding nodig hebben. Het gaat dan
bijvoorbeeld om kinderen uit een sociaal zwak milieu, en/of kinderen
met (een vorm van) autisme, taalachterstand of hoogbegaafdheid. Door
de toenemende nadruk op signalering en etikettering dreigt de
noodzakelijke aandacht voor “normale” kinderen te kort te schieten.
Het ontbreekt de (basis)scholen aan bestuurlijke rust vanuit de
rijksoverheid, deskundigheid, soms ook geld en steun van buitenaf om
hier goed mee om te kunnen gaan.

D66 Vlaardingen vindt dat
wij scholen maximaal
moeten ondersteunen bij
het verbeteren van het
onderwijs. Instellingen,
ouders en alle
belanghebbenden
betrekken bij die
verbeteringen. Het
onderwijs gaat zelf over de
inhoud maar kan dit niet
alleen.
	
  
Sicco	
  de	
  Groot	
  
Bestuurslid	
  D66	
  Vlaardingen	
  en	
  
ervaringsdeskundige	
  onderwijs	
  

Met de introductie van het “passend onderwijs” zal het speciaal
onderwijs alleen nog voor een hele kleine groep kinderen met een
indicatie toegankelijk zijn. Dat is rijksbeleid en onvermijdelijk zoals de
plannen er nu voor staan. Dat betekent dat het reguliere onderwijs nog
verder wordt belast met leerlingen die om extra aandacht vragen. Iedere
school moet een behandelplan hebben en naast de werkdruk in de klas
ligt een verregaande administratieve lastendruk hier op de loer
waardoor docenten nog minder aan het onderwijs toekomen. Daarvoor
is wel extra budget beschikbaar vanuit het rijk, maar het vraagt
nadrukkelijk om een andere manier van organiseren en lesgeven. Van
de gemeente Vlaardingen wordt hier vooral visie en ondersteuning
gevraagd.
Vanuit de onderwijsinspectie ligt er de plicht voor elke school om een
hoog percentage van de leerlingen af te leveren op een HAVO/VWOniveau. Hierbij staat dus niet het kind centraal, maar een meetbaar, voor
de ouders helder, resultaat van de opleiding.

Bovendien is niet iedere school die door de inspectie wordt aangemerkt
als “zwak” ook een slechte school. Door al deze omstandigheden wordt er voorbijgegaan aan de
mogelijkheden en kwaliteiten van het individuele kind, terwijl juist individuele ontplooiing van
kinderen essentieel is. D66 Vlaardingen vindt dat wij de scholen maximaal moeten ondersteunen in het
verbeteren van het onderwijs en het betrekken van instellingen, ouders en alle belanghebbenden bij die
verbeteringen. Het onderwijs gaat zelf over het onderwijs maar kan dit niet alleen.

6	
  
	
  

	
  
Binnen het actieplan economie wordt samen met ondernemers, bedrijven, provincie en
opleidingsinstellingen, hard gewerkt aan de “campus” vorming op en rond het terrein en de activiteiten
van Unilever in deze stad. Ook hier is samenwerking de sleutel tot succes. Als dat van de grond komt,
ontstaat er een unieke innovatieve bedrijvigheid van Vijfsluizen tot aan de Koggehaven, waar ook het
(hoger) onderwijs een belangrijke plaats inneemt. Daarmee is ook weer een grote stap gezet in de
economische (duurzame) vitaliteit van –de stad en de toekomstperspectieven van jongeren die in
Vlaardingen leren, studeren, gaan wonen en werken.

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
Onderwijs is één van de belangrijkste pijlers van de gemeenschap. Daarom vindt D66 dat de kwaliteit
van het onderwijs gewaarborgd moet zijn. Formeel gaat de gemeente echter helemaal niet over het
onderwijs in deze stad. Het onderwijs gaat over zichzelf. Daarmee is wat D66 Vlaardingen betreft
echter niet het laatste woord gezegd. Juist in de uitdagingen van de toekomst en de decentralisaties, en
die van de jeugdzorg in het bijzonder, liggen de mogelijkheden besloten om ook vanuit de gemeente,
verbindend, het onderwijs te ondersteunen en te betrekken bij deze belangrijke opgave. Daarmee kan
ook inhoudelijk een kwaliteitsimpuls gegeven aan het onderwijs in deze stad en de
toekomstperspectieven van onze jeugd. Wat D66 Vlaardingen betreft komt het onderwijs weer meer aan
onderwijs toe.
Het imago van het onderwijs moet een positieve injectie krijgen: iedereen moet onderwijs gaan zien als
een belangrijke stap in de eigen ontwikkeling. Het is een investering in de toekomst, geen noodzakelijk
kwaad. De betrokkenheid van de ouders is essentieel in de ontwikkeling van het schoolgaande kind. Het
is in het belang van het kind dat ouders en leerkrachten elkaar aanvullen op het gebied van de
begeleiding van het kind. Op die manier kan de samenhang tussen opvoeding en schoolprestaties
worden vergroot en worden de ontwikkelingskansen van het kind optimaal benut. De betrokkenheid van
ouders moet continu worden gestimuleerd, want de verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de
ouders en niet bij de school of de gemeente.
In Vlaardingen wordt hard gewerkt aan het opzetten/uitbreiden van het IKC, het Integraal Kind
Centrum. Het IKC stelt kinderen en ouders in de gelegenheid om beter te functioneren in de
samenleving. Organisaties als scholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, voorschoolse educatie en
peuterspeelzalen worden samengevoegd met welzijnsactiviteiten zoals sport en cultuur. Er komt één
organisatievorm op locaties die goed verspreid zijn over stad en buurt. Hierbij moet de gemeente zorgen
voor een goede onderwijshuisvesting met een gezond binnenklimaat, fysieke veiligheid op en rond de
scholen en sportfaciliteiten.
De doelen van het “passend onderwijs” kunnen alleen worden bereikt, als met behulp van de gemeente
de zorg rondom scholieren die extra aandacht behoeven goed wordt georganiseerd. Scholen krijgen
hiervoor extra budget. Vanuit de decentralisatie van de jeugdzorg budgetten zou de gemeente hiervoor
ook geld en kennis beschikbaar kunnen stellen. De leraar dient maximaal ontzorgt te worden zodat
zij/hij zich volledig kan richten op het geven van onderwijs. De zorg voor kinderen die meer aandacht
nodig hebben kan en moet meer om de leraar heen worden georganiseerd. Ook hier wil D66
Vlaardingen nadrukkelijk blijven denken in kansen om het onderwijs te verbeteren en te voorkomen dat
kinderen die extra aandacht nodig hebben tussen wal en schip dreigen te vallen en van hot naar her
worden gesleept.
Een (breed) aanbod van voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs met aansluiting op de arbeidsmarkt
is van groot belang. D66 wil dat bedrijven en scholen nog meer samenwerken, zodat er meer
mogelijkheden ontstaan om onderwijs en werk beter op elkaar af te stemmen. Elk kind moet de
mogelijkheid hebben/krijgen om goed onderwijs te volgen in een veilige, kindvriendelijke, gezonde en
professionele instelling. Elk kind moet de mogelijkheid krijgen om alle kwaliteiten die het in zich heeft
te ontwikkelen en te versterken. Een goede afstemming tussen bedrijfsleven en vervolgonderwijs is
daarvoor noodzakelijk.
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D66 Vlaardingen vindt dat de gemeente niet alleen moet beslissen over jongeren, maar moet beslissen
mét de jongeren. Zo ontstaat de ruimte die nodig is voor een goed leer-, sport- en leefklimaat voor
jongeren in Vlaardingen. Ook de oprichting van de jongerenraad kan hier een belangrijke bijdrage aan
leveren.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1. Waarborgen van kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat leraren op school weer aan
onderwijzen moeten toekomen. De gemeente moet hier in ondersteunen, onder andere vanuit de
jeugdzorg waar de gemeente vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor krijgt. De gemeente en
de scholen moeten de handen nog meer ineen slaan.
2. Kinderen moeten leren dat scholing belangrijk is voor hun verdere ontwikkeling. De gemeente
moet er alles aan doen om scholen hierin te ondersteunen en bij te dragen aan een optimaal
onderwijsklimaat in onze stad.
3. Ouders zijn ook zelf aan zet. De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind en de
kwaliteit van het onderwijs op de school is essentieel.
4. Zorg dragen voor een breed scala van vervolgonderwijs en adequate onderwijstoeleiding. Waar
dat beter kan moet er gezorgd worden voor een goede samenwerking tussen de diverse scholen
voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio.
5. De jeugdzorg, zoals deze door de gemeente gaat worden uitgevoerd, moet ook gericht worden
op de doelen van het passend onderwijs. Nu de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg wordt
neergelegd bij de gemeente, zijn wij van mening dat er een optimaal zorgsysteem moet
ontstaan. Zowel lokaal als regionaal, om kinderen die op welke manier dan ook uit de boot
vallen, adequate zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Ook op school zelf.
6. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet worden voortgezet. De gemeente
Vlaardingen moet alles in het werk stellen om te zorgen dat het praktijkgerichte onderwijs een
grotere kans krijgt. Waar mogelijk moeten docenten en directeuren/rectoren die zich hiervoor
inzetten, die faciliteiten krijgen die nodig zijn om deze samenwerking uit te breiden. Op die
manier kunnen het beroepsgerichte onderwijs en het bedrijfsleven de handen ineenslaan om zo
hun gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Hierbij is uiteraard ook samenwerking met de
MBO/HBO-opleidingen voor zorg en techniek, zoals D66 die graag in Vlaardingen ziet
ontstaan, vanzelfsprekend.
7. De Campusvorming rondom Unilever dient absolute prioriteit te krijgen.
Opleidingsinstellingen, bedrijfsleven, de provincie en de gemeente moeten hierin gezamenlijk
optrekken. Voor een optimaal economisch, ondernemend en innovatief opleidings- en
ondernemersklimaat. Eindhoven aan de Maas is een unieke kans om de vitaliteit van
Vlaardingen te stimuleren.
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Financiën
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
De afgelopen vier jaar hebben de gemeentelijke financiën zwaar onder druk gestaan. Er kwam
substantieel minder geld van het rijk naar Vlaardingen toe als gevolg van de bezuinigingen.
Tegelijkertijd moest er fors op grondbezit worden afgewaardeerd, omdat de woningbouw ook last heeft
van de recessie. Tot slot bleek dat de gemeentelijke organisatie financieel onvoldoende “in control”
was. De ene na de andere financiële tegenvaller diende zich aan zonder dat deze te voorzien was
geweest. Pittige ingrepen op meerdere beleidsterreinen en ook in de gemeentelijke organisatie zelf
waren onvermijdelijk.

Er is de afgelopen drie jaar door de huidige coalitie structureel meer
dan € 35 mln. per jaar bezuinigd op een begroting van een kleine € 200
mln. De gemeentelijke organisatie is in die periode flink kleiner
geworden. Van 725 medewerkers in 2010, naar een kleine 575
medewerkers in 2014. Een besparing die ruim € 10 mln. heeft
opgeleverd. Naar alle waarschijnlijkheid zal er niet verder, althans niet
meer substantieel, op grondbezit van de gemeente Vlaardingen te
hoeven worden afgeschreven. Daar zijn nu voldoende voorzieningen
voor getroffen. De organisatie is financieel weer “in control”. Wij
weten precies wat er in en wat er uit gaat, en programma-budgetten
worden strak gemonitord. Ook beschikt de gemeente Vlaardingen, na
jaren van interen, weer over voldoende eigen vermogen om aan
eventuele tegenvallers en financiële risico’s het hoofd te bieden.
Ondanks al deze maatregelen is Vlaardingen, net als heel veel andere
gemeenten, nog steeds niet uit de gevarenzone. De samenleving
verandert heel snel en daarmee ook de rol van de gemeente. Het rijk
decentraliseert in hoog tempo, en met minder geld, een groot aantal
omvangrijke taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen
(participatiewet) naar de gemeenten. Vermoedelijk is hier een bedrag
mee gemoeid van rond de € 60 mln. Deze decentralisaties brengen ook
substantiële financiële risico’s met zich mee, omdat de gemeente
risicodrager is. Als wij de jeugdzorg, de ouderenzorg, de
participatiewet en de WMO niet goed organiseren, kan dat heel veel
geld gaan kosten. Effectief organiseren, fundamenteel spaarzaam
begroten en gericht investeren in de nieuwe taken die op ons afkomen,
zijn ook het devies voor de komende jaren.

D66 realiseert zich dat je
naast bezuinigen ook moet
blijven investeren in de
stad. Investeren in
samenwerking en
participatie. Investeren in
ideeën en initiatieven.
Investeren in tijd en
uiteindelijk ook investeren
in geld.
	
  
Peter	
  Caljé	
  	
  
Fractievoorzitter/D66	
  lijsttrekker	
  
en	
  ondernemer	
  

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
D66 Vlaardingen staat voor een duurzame en solide financiële huishouding van de Gemeente. Dat
hebben wij de afgelopen 3 jaar bewezen. De financiën van de gemeente Vlaardingen zijn echter geen
doel op zich. Zij zijn een middel om een groot aantal wettelijke én niet wettelijke taken uit te kunnen
voeren. Dat betekent dat wij ons bij alle taken steeds weer moeten afvragen of die niet effectiever en
efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Dat betekent dat wij ons bij de niet wettelijke taken steeds weer
moeten afvragen óf wij die taken als gemeente nog wel willen uitvoeren.
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De gemeente zal zich stap voor stap (moeten) terugtrekken uit tal van niet-wettelijke taken. Dat is niet
alleen maar negatief, al moeten wij dat wel heel goed blijven uitleggen. Keuzes maken doet pijn en het
is onvermijdelijk dat de gemeente het voorzieningenniveau in de stad moeilijk op het huidige niveau
kan handhaven. Dat zien wij nu zichtbaar terug in het groen-onderhoud van de stad. Maar ook in het
meer op eigen benen laten staan van sport, welzijnsvoorzieningen, kunst en cultuur. Dat is niet alleen
maar verschraling. Daar komt namelijk ook iets voor terug. Sommige zaken en voorzieningen kunnen
ook met minder geld toch beter worden georganiseerd. Dat is een opdracht voor de gemeente zelf maar
ook inwoners, ondernemers en instellingen moeten zelf aan de slag om met minder geld toch een
acceptabel voorzieningenniveau in stand te houden. De gemeente moet daar, ook financieel, het goede
voorbeeld in geven.
D66 Vlaardingen realiseert zich dat bezuinigen ook geld kan kosten. Het stoppen met taken heeft vaak
tot gevolg dat er eerst kosten moeten worden gemaakt om op de langere termijn structureel geld te
kunnen besparen. D66 realiseert zich bovendien dat je naast bezuinigen ook moet blijven investeren in
de stad. Investeren in samenwerking en participatie. Investeren in ideeën en initiatieven. Investeren in
tijd en uiteindelijk ook investeren in geld. Als de stad in haar ontwikkeling op de lange termijn daarmee
is geholpen dan zijn wij bereid om die investeringen te doen.
In een samenleving waarin het geld steeds effectiever en efficiënter moet worden uitgegeven en de
overheid zich steeds verder terugtrekt op haar wettelijke taken, is de burger steeds vaker zelf aan zet.
Die ontwikkeling is heel essentieel voor Vlaardingen in de komende 4 jaar en stelt ook hoge eisen aan
de slagvaardigheid en dienstbaarheid van de gemeentelijke organisatie zelf.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Een sluitende en spaarzame meerjarenbegroting en een afdoende eigen vermogen om met
tegenvallers om te gaan.
In = Uit. De gemeentelijk lasten van de begrotingsprogramma’s dienen minimaal in evenwicht te
zijn met de daar tegenover staande ontvangsten.
Een goede balans tussen noodzakelijke bezuinigingen, slimme ombuigingen en aansprekende
investeringen in de vernieuwing en de toekomst van Vlaardingen. Ook het afstoten van taken en
bezuinigingen kosten geld.
De takendiscussie dient voortdurend gevoerd te worden. De grote klappen in het bezuinigen liggen
achter ons. Het gaat nu om slimme, vaak kleinere, stappen in de financiële huishouding van de
gemeente Vlaardingen.
Extra inzet op begrotingsdiscipline, het realiseren van lopende bezuinigingen en een spaarzame
bedrijfsvoering. De gemeente Vlaardingen is “in control”. Dit vereist naast procedures en controle
vooral ook een fundamentele cultuurverandering bij bestuur en organisatie. Een cultuurverandering
die de afgelopen 3 jaar al is ingezet.
Absolute financiële greep op de decentralisaties in de WMO/AWBZ, ouderenzorg, jeugdzorg,
werk en inkomen en de gemeentelijke plannen die hierin de komende jaren leidend zijn. Hierin
liggen namelijk ook de grootste financiële risico’s van de gemeente Vlaardingen opgesloten.
Over- en onderbestedingen in programma’s komen direct ten gunste of ten laste van de algemene
middelen. Zo min mogelijk onduidelijk gealloceerde reserves en spaarpotjes bij afdelingen en
programma’s. Een schone en transparante balans.
Positieve resultaten op grondbezit en onroerend goed worden eerst gebruikt om het eigen
vermogen te versterken en, als dat afdoende is, aangewend om de leenschuld van de Gemeente
Vlaardingen te verminderen.
Verhoging van de inkomsten door uitvoering Actieplan Wonen, Actieplan Economie, Actieplan
Duurzaamheid, Actieplan verkeer/bereikbaarheid en het benutten van provinciale, nationale en
Europese subsidies.
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10. Verlagen van de uitgaven door inzet op verregaande regionale samenwerking met de
buurgemeenten Schiedam, Maassluis en Midden Delfland en binnen de metropoolregio Den HaagRotterdam.

Organisatie
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
De gemeente heeft zo’n 200 hoofdtaken, waarvan circa de helft een niet wettelijke taak is. Daar komt de
komende jaren nog een groot aantal taken bij. Het betreffen de decentralisaties vanuit het rijk op het
gebied van werk en inkomen, de wmo/awbz, de ouderenzorg en de jeugdzorg. De afgelopen jaren heeft
de gemeente Vlaardingen haar eigen organisatie, met minder medewerkers, steeds meer op orde.
De organisatie staat er relatief goed voor. Eigenlijk is het heel bijzonder dat wij met een fors kleinere
organisatie (min 150 medewerkers) en een fors kleiner gemeentelijk budget (min 35 miljoen op een
begroting van circa 200 miljoen) toch nog zoveel (nieuwe) taken en investeringen weten te realiseren.
Er is geen sprake meer van een tijdelijke crisis. Er is sprake van een nieuwe realiteit. Dit vraagt het
nodige van de gemeentelijke financiën, van de Vlaardingse samenleving en ook van de gemeentelijke
organisatie zelf. Deze moet met minder middelen relatief veel diensten blijven verlenen. Een dergelijke
transitie naar vraaggericht werken richting burgers, ondernemers en instellingen gaat natuurlijk niet
vanzelf. De dienstverlening van de gemeente heeft de afgelopen jaren
dan ook vaak onder druk gestaan. Toch zien wij dat de organisatie
steeds beter in staat is om projectmatig en vraaggericht in te spelen op
grote en kleine maatschappelijke vraagstukken. Er wordt steeds
slimmer en anders georganiseerd en samengewerkt. Zowel binnen als
buiten de organisatie, samen met inwoners, ondernemers, instellingen
en regiogemeenten.
Tegelijkertijd moeten de verwachtingen van onze inwoners in goede
banen worden geleid. De Gemeente Vlaardingen kan gewoon niet
overal meer voor klaar staan en kan het niet allemaal meer oplossen
voor de samenleving. Er is de afgelopen jaren hieromtrent al flink
geïnvesteerd in duidelijke communicatie, maar dat kan nog wel beter en
directer.
De gemeentelijke
organisatie moet zijn
nieuwe rol vinden in een
snel veranderende
samenleving waarin
participatie, nieuwe
solidariteit en initiatieven
van de burgers steeds
belangrijker en
noodzakelijker worden.
	
  
Rob	
  de	
  Ligt	
  	
  
Kandidaat	
  raadslid	
  en	
  student	
  
Bestuurskunde	
  en	
  Fiscale	
  
Economie	
  

De samenwerkingsverbanden met Schiedam en Maassluis zijn in een
versnelling geraakt en zullen nog verder worden geïntensiveerd. Er
wordt op veel deelgebieden, zoals sociale zaken, ICT en andere
ondersteunende functies, al goed samengewerkt. D66 Vlaardingen zou
graag zien dat dit meer vanuit een gedeelde visie op alle
beleidsterreinen en daarmee voor de gehele organisatie gebeurt.

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
D66 Vlaardingen staat voor een beleid waarin organisatorisch en
financieel heldere keuzes gemaakt worden, te beginnen bij de gemeente
zelf. De gemeentelijke organisatie moet zijn nieuwe rol vinden in een
snel veranderende samenleving waarin participatie, nieuwe solidariteit
en initiatieven van de burgers steeds belangrijker én noodzakelijker
worden.
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Dat vraagt om een slimme, compacte en flexibele gemeentelijke organisatie, die makkelijk inspeelt op
de vragen van inwoners, bedrijven en instellingen. Kortom de gemeente moet verder gaan op de
ingeslagen weg van “slim en compact” werken en organiseren.
Met slim bedoelen we dat de gemeentelijke organisatie wordt ingericht naar de vraag van inwoners,
bedrijven of instellingen. Dit in plaats van naar intern gerichte diensten of bedrijfsfuncties zoals dat nu
nog vaak het geval is. Daarnaast wordt de eigen organisatie qua kennis en vaardigheden verder
ontwikkeld zodat de inhuur van externe expertise (en dat is soms echt nodig) doelmatig en efficiënt kan
worden verantwoord. Alleen voor hele specifieke expertise die niet vaak nodig is, wordt buiten de deur
naar ondersteuning gezocht. Het gemeentelijke strategische personeelsbeleid moet uitgevoerd worden.
Hierin is o.a. beschreven welke kennis binnen de gemeente aanwezig dient te zijn en welke kennis beter
extern kan worden aangetrokken. Welke competenties er ontwikkeld moeten worden en op welke wijze
de medewerkers zich kunnen doorontwikkelen.
Compact betekent dat er een minimaal aantal managementlagen en staffuncties zijn, dat de inzet van
ICT tot productiviteitsverbetering leidt (oftewel met minder mensen meer werk kan worden verzet) en
dat het maximale uit het medewerkerpotentieel wordt gehaald. Vraaggericht werken en veel ruimte voor
persoonlijke- en organisatieontwikkeling leidt in het algemeen tot tevreden medewerkers. Medewerkers
die tevreden zijn en met plezier naar hun werk gaan leiden op hun beurt weer tot tevreden inwoners en
ondernemers. Een win-win situatie, die op termijn ook nog eens financiële en economische voordelen
oplevert.
De gemeente Vlaardingen is klaar om op de decentralisaties en de kortingen vanuit de Rijksoverheid in
te spelen. De inwoners van Vlaardingen hebben waarschijnlijk nog geen beeld bij wat deze
decentralisaties gaan betekenen. De impact zal vele malen groter zijn, dan de tot nu toe gerealiseerde
bezuinigingen. Daarover moet de gemeente veel duidelijker communiceren. Heldere prioriteiten op
basis van een continue kerntakendiscussie en een slimme en compacte organisatie maken de
gemeentelijke organisatie effectiever, efficiënter, kleiner en goedkoper. Dat blijft ons doel!

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1. Het inrichten van de organisatie aan de hand van de vraag van inwoners, bedrijven en
instellingen. Niet alleen de organisatie dient te worden afgestemd op deze vraag. Het is vooral
ook de “cultuur”, die consequente aandacht behoeft.
2. Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente
kan niet alles blijven doen en moet dat ook niet willen. Verwachtingen naar de burger dienen in
goede banen geleid te worden en duidelijke communicatie is hierbij een eerste vereiste.
3. Kwaliteit van de producten en diensten en dus ook de kwaliteit van de medewerkers heeft
topprioriteit in de ontwikkeling en beoordeling van medewerkers.
4. Het verbeteren van werkprocessen en deze processen richten op het maatschappelijk probleem,
van buiten naar binnen denken.
5. Het optimaliseren van werkprocessen door alle activiteiten die geen directe toegevoegde
waarde hebben voor burger, bedrijf, instelling of de organisatie, zelf te elimineren.
6. Waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en productiviteit door de inzet
van ICT. Maximaal, optimaal digitaal.
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7. Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en productiviteit en het kennisniveau door
samenwerking met gemeenten in de regio. Het in elkaar schuiven, na gebleken goede
samenwerking, van organisatieonderdelen en ondersteunende processen. De inhoud en kwaliteit
moeten leidend zijn in deze samenwerking.
8. Het verder ontwikkelen van de organisatie door middel van vaktechnische opleidingen en
vaardigheidstrainingen. Medewerkers worden alleen aangenomen in algemene dienst van de
gemeente Vlaardingen. Door gerichte trainingen en deelname aan multidisciplinaire
projectteams worden ze getraind in het flexibel inzetbaar zijn voor de gemeentelijke
organisatie. Het loopbaanperspectief voor ambtenaren wordt hiermee verbreed en verdiept.
9. Het doorbreken van blokkades binnen de gemeentelijke organisatie en uitvoeringsinstellingen
door meer projectmatig en opdracht gericht te werken. Cultuurverandering van aanbod naar
vraaggericht is essentieel voor de ambities van deze stad.
10. Het creëren van een werkomgeving van ambtenaren waarin, op basis van projectmatig werken,
verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie kunnen worden genomen door
medewerkers met kennis van zaken. Deze kennismedewerkers moeten worden gekoesterd en
verdienen een veilige werkomgeving waarin zij het initiatief kunnen nemen, fouten kunnen
maken, en uiteindelijk worden beoordeeld op het resultaat, inclusief de noodzakelijke en
uitstekende communicatie waar inwoners en belanghebbenden recht op hebben.

	
  

11. Blijven werken aan de organisatie van de toekomst ook door het aannemen van nieuwe
medewerkers en trainees in het bijzonder. Wij blijven in contact met de arbeidsmarkt: potentieel
talent moet de weg naar de Gemeente Vlaardingen blijven vinden!
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Binnenstad
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Voor de Vlaardingers is het historische stadscentrum heel gewoon en deel van ons dagelijks leven.
Landelijk en regionaal is het historische stadscentrum echter nog altijd het best bewaarde geheim van
Vlaardingen. Bezoekers die Vlaardingen niet kennen en bijvoorbeeld het stadhuis op de Markt of de
oude haven voor het eerst bezoeken, zijn aangenaam verrast. Hier liggen kansen en die worden steeds
beter benut door winkeliers, horeca, kunstenaars en de inwoners, al is er nog veel werk aan de winkel.
De stichting City Marketing, waarin gemeente, woningcorporaties en externe financiers samenwerken,
draagt daar een steentje aan bij. Vlaardingen is een stad om trots op te zijn en dat moet verteld worden!
Er is de afgelopen jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in het
verblijfsklimaat in het centrum. Het autoluw maken van
Westhavenplaats, het herinrichten van een deel van de Hoogstraat
(inclusief het in ere herstellen van het fietspad), het voorgenomen
verplaatsen van de bushaltes van het Liesveldviaduct richting oude
haven. Allemaal initiatieven om de bezoekers langer te laten blijven en
Vlaardingen aantrekkelijker en beter toonbaar te maken. Initiatieven
ook, die op weerstand zijn gestuit maar in samenhang wel degelijk een
positieve bijdrage leveren.
Op de Hoogstraat staan nu nog 11 panden leeg ten opzicht van een
kleine 30 panden 4 jaar geleden. De stichting Stadsherstel werkt hard
aan de levendigheid van de Hoogstraat door nieuwe ondernemers te
stimuleren en panden op te knappen. De verbinding tussen het
historische gedeelte en de andere delen van het centrum kan beter. Met
de komst van de V&D naar Vlaardingen wordt een groot aantal extra
bezoekers aan onze binnenstad verwacht. Mede op basis daarvan heeft
de V&D Vlaardingen opnieuw als vestigingsplaats gekozen in de regio.
Vlaardingen heeft ook een groot aantal bezoekers buiten de binnenstad.
In de Broekpolder en op de Vaart bijvoorbeeld. De kunst is om ook
deze bezoekers kennis te laten maken met de binnenstad.
De bereikbaarheid van de binnenstad, zowel over de weg als over
water, wordt integraal bekeken. Er is, op initiatief van D66
Vlaardingen, een Actieplan Bereikbaarheid in de maak.

D66 Vlaardingen wil dat de
gemeente de, in het
platform detailhandel
verenigde, winkeliers
ondersteunt bij de ambitie
om de tweede winkel- en
uitgaansstad in deze regio
te worden.
	
  
Yenice	
  Jongejan	
  
Kandidaat	
  raadslid	
  en	
  Sales	
  
Professional/Marketeer	
  

Ondernemers, gemeente en inwoners slaan hier de handen ineen om tot
werkbare verbeteringen en adviezen te komen. “Participatie op en top”.
De uitdaging daarbij is om een goede balans te vinden tussen verblijfs- en vervoersgebied en hierin ook
de milieu- en geluidsoverlast van verkeersbewegingen te beperken. Parkeren blijft een lastig vraagstuk
in de binnenstad. Winkeliers willen graag dat klanten gratis voor de deur kunnen parkeren. Bewoners
willen graag hun auto voor, of in ieder geval dichtbij, hun woning parkeren. Als we dan nog
meerekenen dat bijna elk huishouden gemiddeld iets minder dan 2 auto’s bezit, is duidelijk dat je het
hier nooit echt met elkaar over eens kan worden. Uitgangspunt in ieder oplossing moet zijn dat
bewoners op straat kunnen parkeren en bezoekers in de garage.
De winkeliersverenigingen in de binnenstad hebben veel werk verzet om meer activiteiten te
organiseren. Dit is een goede zaak, aangezien de moderne consument vooral naar een winkelgebied
toegaat voor het zogenaamde “belevenis winkelen”. Vlaardingse winkeliers slaan hier hun eerste slag,
ondanks de aanhoudende moeilijke economische omstandigheden. Een prestatie van formaat.
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Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
Een vitaal en bruisend stadscentrum vormt het kloppend hart van Vlaardingen. Naast de woon- en
winkelfunctie moet er ook open oog en oor zijn voor het verblijfsgebied. Er dient samenhang te zijn
tussen comfortabel wonen, een goed winkelaanbod, veelzijdige horeca en autoluwe straten waar
bewoners hun auto kwijt kunnen. Dit alles met als doel het verbeteren van de leefbaarheid van
Vlaardingen zelf en de gewenste aanzuigende werking op bezoekers vanuit de regio. Bezoekers per
trein moeten vanaf station Vlaardingen Centrum, via het gerenoveerde Touwbaankwartier, als vanzelf
naar de Oude Markt, de Hoogstraat en de rest van het centrum, waaronder Liesveld en Veerplein, geleid
worden.
D66 Vlaardingen wil dat de gemeente de, in het platform detailhandel verenigde, winkeliers ondersteunt
bij de ambitie om de tweede winkel- en uitgaansstad na Rotterdam in deze regio te worden. De
herinrichting van het Veerplein, de komst van het Leisure Centrum en de nieuwe V&D zullen, volgens
onafhankelijk onderzoek, leiden tot 700.000 tot 1.000.000 extra bezoekers aan het centrum per jaar.
Daar moeten de ondernemers en de gemeente slim gebruik van maken.
Ook de groene Broekpolder en de Vlaardingse Vaart trekken vele duizenden bezoekers naar
Vlaardingen. In de afgelopen periode is bewust geïnvesteerd in de Broekpolder om Vlaardingers,
incidentele bezoekers en toeristen voorzieningen te bieden die de ons omringende steden niet kennen.
Wij moeten er voor gaan zorgen dat de bezoekers van de Broekpolder ook makkelijk de weg naar onze
stad weten te vinden en vice versa. De kunst is om de extra bezoekers, die eigenlijk voor de groene
Broekpolder, het ATB-parcours of anderszins naar Vlaardingen komen, ook kennis te laten maken met
de andere delen van de stad. Ze blijven dan langer en komen nog eens terug.
Ook het recent opnieuw ingerichte Hof/Oranjepark (inclusief het evenemententerrein), de
Westhavenplaats, het cultuurkwartier rondom de oude haven (bestaande uit de Stadsgehoorzaal,
Kade40, Museum Vlaardingen en de Kroepoekfabriek), bieden voldoende reden om naar de binnenstad
te komen, maar daar ook langer te verblijven. Evenementen als het Zomerterras, het Uitfestival en het
opnieuw in te voeren Haring & Bierfeest houden Vlaardingen bruisend.
Het koopgedrag van consumenten verandert. Men koopt meer via internet en gaat de deur vooral uit
voor de dagelijkse boodschappen en voor het zogenaamde “funshoppen”. Ook de momenten waarop
men zijn inkopen doet verandert. Via internet koopt men 24/7 en het funshoppen doet men niet alleen
overdag, maar ook ’s avonds en in de weekenden. De gemeente moet dit veranderende gedrag
maximaal faciliteren en het detailhandelsplatform hierbij ondersteunen. Dit detailhandelsplatform is
recent nieuw leven ingeblazen in het kader van het Actieplan Economie en de eerste resultaten zijn
hoopgevend. De winkeliers zijn zelf aan zet maar wij blijven wel met hen meedenken en faciliteren.
Koopzondagen mogen en moeten wat D66 Vlaardingen betreft lokaal worden bepaald en ingevuld. De
kleinere winkeliers zitten totaal niet te wachten op 52 koopzondagen en het is ook helemaal de vraag of
dat economisch rendeert. Bedrijven en winkeliers hebben, in het detailhandelsplatform, een duidelijke
voorkeur aangegeven voor maatwerk bij de zondag openstellingen. De bouwmarkten, tuincentra en
supermarkten willen graag elke zondag open kunnen zijn. De detailhandel ziet het aantal koopzondagen
graag beperkt tot 15 per jaar. Dat is goed voor de stad en ook goed voor de kleinere ondernemers en
zelfstandigen. Daartegenover staat dat als er in een winkelgebied een koopzondag is, ook tenminste
80% van de winkels open moet zijn. Dat draagt bij aan een prettige winkelbeleving en het is nu juist die
beleving die van Vlaardingen als winkelstad een succes kan maken. Er kunnen aparte afspraken gelden
voor winkelcentra onderling, maar ook tussen winkelcentra en bedrijventerreinen waar bouwmarkten,
tuincentra en meubelzaken gevestigd zijn.
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Ook moet aandacht worden besteed aan de openingstijden in het stadshart. Op dit moment is er na half
zes geen winkel open, terwijl er wellicht omzetkansen liggen met de komst van de nieuwe V&D, het
Leisure center en gerenoveerde stadskantoor (waar ca. 500 mensen werken)die anders geen dag in de
week meer vrij hebben en hoge kosten moeten maken. Ook hier zijn de ondernemers en winkeliers zelf
aan zet en zullen wij als gemeente faciliteren.
De ring om het centrum moet doorbroken worden. Een nieuw verkeersplan voor gemotoriseerd- en
langzaam verkeer trekt de bezoekers als het ware de stad in op weg naar winkels en amusement. Een
integraal verkeerscirculatie- en parkeerplan en het actieplan bereikbaarheid/ mobiliteit dienen de basis
te zijn voor het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Een autoluwe binnenstad en een goed doordacht parkeerbeleid dragen bij aan een levendige en
aantrekkelijke binnenstad. D66 kiest voor een “centrumring” met toegankelijke parkeerplaatsen ,
garages en logische looproutes naar het winkelgebied. De pilot op de Billitonlaan met de blauwe
zone, d.w.z. maximaal 3 uur gratis parkeren met een parkeerkaart, moet overdag worden uitgebreid
in de gehele Binnenstad. S'avonds is de straat voor bewoners en moeten bezoekers naar de garages.
De gemeente moet daarnaast inzetten op het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer
en de fiets. Fietsen moeten op een aantal centrale plaatsen centraal gestald worden, zodat deze niet
het beeld van het winkelgebied domineren.
De stichting City Marketing heeft onze volledige steun om Vlaardingen beter op de kaart te zetten
voor de eigen bewoners en potentiële nieuwe inwoners en ondernemers. De stichting blijft op
afstand van de gemeente functioneren, waardoor ze makkelijker fondsen van derden aan kan
trekken en haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen.
Het gebied rondom station Vlaardingen Centrum en het Touwbaankwartier moeten aantrekkelijke
woon- en verblijfsgebieden worden als corridor tussen het stadshart en de Nieuwe Maas.
Voor een goede afwikkeling van het verkeer is afsluiting van het Liesveldviaduct niet wenselijk.
Wel moet het viaduct meer betrokken worden bij het Veerplein. Te denken valt hierbij aan
kunstzinnige uitingen als hangende tuinen en een nieuwe bloementrap van het viaduct naar het
Veerplein.
D66 Vlaardingen wil dat de winkels en woon-/autoboulevards, binnen de kaders van de landelijke
wetgeving, op een maximaal aantal zon- en feestdagen geopend moeten kunnen zijn. De
ondernemers moeten zelf per winkelgebied en/of bedrijfscategorie in het platform detailhandel
aangeven wat hun wensen zijn. De gemeente mag dan ook van de ondernemers vragen dat
tenminste 80% de deuren opent op een koopzondag.
De diversiteit van het winkelaanbod op de Hoogstraat kan nog meer gestimuleerd worden. Net als
het wonen boven de winkels. Bijvoorbeeld door met subsidies en garantstellingen jonge
ondernemers te ondersteunen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting
Stadsherstel. Deze moet ook, samen met gemeente en winkeliersverenigingen, blijven werken aan
de verbinding tussen Hoogstraat en Veerplein en omgeving. Er zal weinig financiële ruimte zijn
om de fysieke structuur aan te passen. De focus zal daarom moeten liggen op het gezamenlijk
organiseren van activiteiten en het verbeteren van het winkelaanbod en de uitstraling van het
winkelgebied.
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8.

De gemeente heeft al ingezet op het wijzigen van de bestemming (van winkel naar winkel/woonbestemming) van de winkelpanden van het noordelijk deel van de Hoogstraat. Aangezien de
leegstandsproblematiek al jaren speelt, wil D66 Vlaardingen de mogelijkheden tot herverkaveling
en belasting op leegstand betrekken bij het oplossen van de problemen. Met herverkaveling
bedoelen we dat we middelen zoeken om ondernemers te stimuleren om van het noordelijk naar
het zuidelijk deel te verhuizen. Hiermee wordt “handen en voeten” gegeven aan het uitgangspunt
“Kwaliteit boven kwantiteit”.
9. Het nieuwe stadhuis moet ook bijdragen aan de verlevendiging van het stadscentrum door
tentoonstellings-/workshopruimte te bieden aan niet-ambtelijke activiteiten. Te denken valt hierbij
aan wisselende ateliers voor beeldend kunstenaars, kleinschalige galerieën. Een open stadhuis met
aantrekkingskracht.
10. Het Loggerfestival voor de zomer, het Uitfestival vlak na de zomer en een aantal kleinere
evenementen in de binnenstad trekken nog altijd niet de gewenste aantallen bezoekers. D66
Vlaardingen wil met de organisatoren in gesprek om te kijken of een andere opzet tot groter succes
kan leiden. Bijvoorbeeld door alle gesubsidieerde evenementen/festivals meer te concentreren in
een festivalperiode begin september en dat daarbij bijvoorbeeld ook de naam Haring & Bierfeest
weer in ere wordt hersteld.
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Bestuur
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Vlaardingers verwachten veel van hun gemeenteraad en hun gemeentebestuur. In het begin van deze
raadsperiode konden die verwachtingen niet worden waargemaakt. Het eerste college na de
verkiezingen van maart 2010 werd binnen een jaar naar huis gestuurd. Echter, er was juist actie en
continuïteit geboden om de noodzakelijke vernieuwingen en bezuinigingen door te voeren. De
verhoudingen in de Raad raakten behoorlijk gepolariseerd en zorgden soms voor chaotische toestanden
en een rommelige besluitvorming.

Het huidige college van Burgemeester en Wethouders heeft de
afgelopen drie jaar bestuurlijk orde op zaken gesteld en ook de
gemeenteraad is in rustiger vaarwater terecht gekomen. De
verhoudingen zijn genormaliseerd. Mede omdat de coalitie slechts een
krappe meerderheid heeft, is er veel ruimte voor dualisme en een
serieuze rol voor de oppositiepartijen. Dat was ook de ambitie en de
belofte van D66 Vlaardingen bij het aantreden van het huidige college.

D66 Vlaardingen vindt dat
de inwoners van
Vlaardingen waar mogelijk
zelf een bijdrage moeten
leveren aan een leefbare
stad. De gemeente is er
vooral voor die zaken die
beter collectief geregeld
kunnen worden, en daar
waar het burgers en/of
ondernemers (nog) niet zelf
lukt.
	
  

Zaken als verkeer, economische ontwikkeling, infrastructuur,
veiligheid, jeugdzorg zijn voor individuele gemeenten moeilijk te
organiseren. . Daarom werden deze tot nu toe in de Stadsregio
Rotterdam (SRR), een samenwerkingsverband van zeventien
gemeenten rond Rotterdam, georganiseerd. Om de zogenaamde
bestuurlijke spaghetti terug te dringen zal de SRR per 1 januari 2014
ophouden te bestaan en komt er een afgeslankter
samenwerkingsverband voor in de plaats: de Metropoolregio Den Haag
– Rotterdam (MDHR). In deze Metropoolregio worden “slechts” grote
dossiers zoals verkeer, veiligheid en economie gezamenlijk opgepakt.
Die gezamenlijke verbetering van infrastructuur en internationale
slagkracht van de regio ondersteunen wij van harte. Wij vinden, net als
de MDHR, dat we op andere onderwerpen (wonen, zorg, jeugd,
veiligheid) de samenwerking met andere gemeenten kleinschaliger
moeten organiseren. Dat is beter voor de kwaliteit, dichter bij de burger
en maakt ook de democratische controle op de samenwerking zelf
transparanter.

Ton	
  Geurts	
  
Kandidaat	
  raadslid	
  en	
  
ICT	
  Architect/Bestuurskundige	
  

De samenwerking met Schiedam, Maassluis en Midden Delfland wordt
momenteel sterk verbeterd op uiteenlopende terreinen. Dat is precies
wat D66 Vlaardingen voor ogen staat.
Tegelijkertijd realiseert iedereen zich dat met de komende decentralisaties op het gebied van zorg,
jeugd, passend onderwijs en de participatiewet verregaande intensivering van de samenwerking ook
noodzakelijk is. Er komen heel veel taken op de gemeente af, die alleen in gezamenlijkheid met andere
gemeenten, inwoners en instellingen kunnen worden gerealiseerd. Bestuurlijke vernieuwing is actueler
dan ooit.
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Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
Besturen vraagt om realiteitszin. Hoe graag men het ook wil, het gemeentebestuur kan nu eenmaal niet
aan alle wensen voldoen en zal prioriteiten moeten stellen. Dat wil zeggen heldere keuzes maken vanuit
een gedragen meerjarenvisie. De gemeente Vlaardingen moet helder zijn en doet dat door ambitieuze,
maar realistische doelen te stellen. Hierbij zijn wij niet alleen duidelijk over wat wordt nagestreefd,
maar ook over wat we niet (meer kunnen) doen.
Formeel gaat de gemeente Vlaardingen niet over bestuurlijke vernieuwing. Maar doordat wij steeds
meer taken afstoten of neerleggen in de samenleving - de “participatiesamenleving” - ontstaat er wel
een nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke ordening. Hier ligt een belangrijke rol voor de lokale
overheid. Ze moet faciliteren en vooral ook bestuurlijke kaders ontwikkelen en ruimte geven, die een
dergelijk nieuwe ordening en vernieuwing van het democratisch bestel van onder af mogelijk maken.
In de nabije toekomst zal de gemeente steeds minder vanuit het stadhuis worden bestuurd. De burgers,
instellingen en ondernemers zijn steeds meer zelf aan zet. Deels heeft dit te maken met het afstoten van
een groot aantal niet-wettelijke taken door de gemeente. Deels ook door dat in de uitvoering van
wettelijke taken op het gebied van welzijn, zorg, openbare ruimte en de arbeidsmarkt steeds meer een
beroep wordt gedaan op de inwoners zelf. We hebben het dan over de “participatiesamenleving” of de
“nieuwe solidariteit”. Dit stelt niet alleen hele andere eisen aan de gemeentelijke organisatie maar ook
aan de wijze waarop het bestuur en de gemeenteraad richting geven aan dit proces. Van kaderstellend
naar regisserend en faciliterend. Het stadhuis zal als het ware steeds meer te vinden zijn in wijken en
buurten om daar initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen te ondersteunen. D66
Vlaardingen steunt deze ingezette beweging. Wat efficiënt en effectief dicht bij, of liever dóór de burger
georganiseerd kan worden, moet daar ook gebeuren. Alleen krachtige gemeenten kunnen deze
opdrachten, samen met burgers en partners, goed uitvoeren. Sommige gemeenten zijn hiervoor te klein.
Daarom moet er serieus worden nagedacht over de effectiviteit van de bestaande
samenwerkingsverbanden in onze regio en de opties om deze samenwerking te verbeteren en te
intensiveren.
D66 Vlaardingen vindt dat de inwoners van Vlaardingen waar mogelijk zelf een bijdrage moeten
leveren aan een leefbare stad. De gemeente is er vooral voor die zaken die beter collectief geregeld
kunnen worden, maar waar het burgers en/of ondernemers (nog) niet zelf lukt. Daarvan zijn al veel, en
vooral ook goede, voorbeelden in de gemeente Vlaardingen op het gebied van wonen, economie, zorg,
cultuur, recreatie en milieu/groen. De gemeente moet initiatieven van actieve inwoners aanmoedigen en
zoveel mogelijk ondersteunen. Wij geven de burger en de ondernemer de ruimte en ondersteuning om
samen met ons de directe problemen op school, in de vereniging, binnen de buurt of wijk op te lossen.
Wij geloven in de kracht van mensen.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1.

Verbeteren bestuurskracht van de gemeente Vlaardingen door in te blijven zetten op participatie
van inwoners, ondernemingen, organisaties en instellingen.

2.

De burger en de ondernemer zijn aan zet. Het bestuur en de gemeentelijke organisatie faciliteren
hen vanuit een gedragen meerjarenvisie op de stad.
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3.

D66 Vlaardingen zet in op het mobiliseren van alle kennis die aanwezig is om de stad vooruit te
helpen. Het actieplan economie, het actieplan duurzaamheid, het actieplan wonen en het actieplan
bereikbaarheid/mobiliteit zijn hier goede voorbeelden van.

4.

In de raadsvergaderingen moet het meer gaan om de hoofdlijnen van het beleid, dan om het op
detailniveau controleren van het gemeentebestuur. Wij voeren het debat op hoofdlijnen. Er moet
beter gediscussieerd en ook zichtbaarder gediscussieerd worden.

5.

D66 Vlaardingen vindt dat de gemeentelijke politiek eerlijk moet zijn over wat zij voor de burger
en ondernemer kan betekenen, en moet hen stimuleren bij het zelf aandragen en uitvoeren van
oplossingen.

6.

D66 Vlaardingen staat voor het actief informeren van de burgers en ondernemers over
gemeentelijk beleid dat hen raakt. De kennis en de betrokkenheid van de Vlaardinger moet in een
vroegtijdig stadium van de besluitvorming proactief worden gemobiliseerd. De gemeente
Vlaardingen stelt publieke informatie niet alleen beschikbaar via haar website, maar ook als “open
data” zodat dit nog gemakkelijker op internet te vinden is.

7.

D66 Vlaardingen staat voor een actieve rol van Vlaardingen in de samenwerking binnen de regio.
Wij gaan voorop. Wij zetten in op meer samenwerking met de gemeenten in de omgeving
(Rotterdam, Den Haag, Schiedam, Maassluis, Delft, Midden Delfland).

8.

De ontwikkeling van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam ondersteunen wij van harte waar het
verkeer, bereikbaarheid en economie betreft. Andere dossiers op het gebied van zorg, jeugd,
wonen, veiligheid, onderwijs etc. beleggen wij liever in kleinschaliger samenwerkingsverbanden
met gemeenten die vergelijkbare uitdagingen hebben als Vlaardingen.

	
  

	
  

21	
  
	
  

	
  

Wonen en stadsontwikkeling
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Vlaardingen is een prachtige Waterweggemeente met een rijke historie. Het is gelegen tussen de
grootschalige en internationale Waterweg enerzijds en de intiemere natuur- en recreatiegebieden, zoals
de Broekpolder en Midden-Delfland, anderzijds. Het omslagpunt van grijs naar groen!
De keuze voor een blijvend groene, niet bebouwde Broekpolder heeft
binnenstedelijke verdichting tot gevolg. Daarnaast zijn de woningen in
Vlaardingen, verhoudingsgewijs, veelal goedkope woningen in de
huursector. Er is een tekort aan eengezinswoningen, voor zowel starters als
doorstarters, en aan appartementen in het duurdere segment. Het is
daardoor nog steeds lastig een wooncarrière binnen Vlaardingen op te
bouwen. Een evenwichtige woningvoorraad, met voor elk wat wils, is
noodzakelijk om een stad in balans te zijn. Een stad waar inwoners met
uiteenlopende woonwensen en verschillende inkomens goed kunnen
wonen, werken en recreëren. Met het Actieplan Wonen wordt stap voor
stap de noodzakelijke herstructurering van onze woningvoorraad
gerealiseerd. Er worden, ook in deze lastige economische tijden, nog altijd
circa 250 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd. De Babberspolder, het
Van Hogendorpkwartier, het Buizengat en Park Hoog Lede zijn hier zeer
recente de aansprekende voorbeelden van.

Het is van groot belang,
dat het Actieplan
Wonen goed aansluit op
de ontwikkelingen in de
zorg. Levensbestendig
bouwen is ook voor
Vlaardingen een
prioriteit.
	
  

Als gevolg van de economische omstandigheden, en nieuw beleid uit Den
Haag (nieuwe woningwet), staan onze plannen natuurlijk wel onder druk.
Van afstel zal echter geen sprake zijn. Het zou onze stad in meerdere
opzichten duur komen te staan. Dat moet koste wat het kost vermeden
worden. Samen met onze partners, de woningcorporaties en inwoners,
slaagt Vlaardingen er gelukkig nog steeds in om vooruitgang in deze
opgave te boeken. Door intensief samen te werken realiseren wij, enigszins Bert	
  van	
  Nieuwenhuizen	
  
D66	
  gemeenteraadslid	
  en	
  
getemporiseerd, onze doelstellingen. In Buizengat-oost en op het
Administrateur	
  
Schiereiland in de KW-haven bestaan ook ver gevorderde plannen voor
woningbouw. Ook hier is sprake van vertraging. Dat stelt ons in de
gelegenheid om de plannen te verbeteren en duurzaam aan te passen aan de wensen en mogelijkheden
van deze tijd.

Er is veel te doen over de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten in woningen die voor
herstructurering op de nominatie staan. Het weren van deze arbeidsmigranten is geen optie. Bovendien
blijkt in de dagelijkse praktijk dat als het goed geregeld wordt, de overlast voor omwonenden zeer
beperkt is. Daar zijn goede afspraken over gemaakt met woningcorporaties, uitzendbureaus en de
arbeidsmigranten zelf. Het huisvesten van deze arbeidsmigranten gaat niet ten koste van Vlaardingers
die een woning zoeken of de belangen van de betrokken buurtbewoners.

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
D66 Vlaardingen onderschrijft het Actieplan Wonen van harte. Goedkopere huurwoningen worden
deels vervangen door eengezinswoningen, voornamelijk in de koopsector, maar ook in de (sociale)
huursector. Hiermee worden jonge gezinnen voor Vlaardingen behouden en nieuwe inwoners
aangetrokken. Met het Actieplan Wonen wordt echter niet alleen de woningvoorraad duurzaam
verbeterd. Het actieplan kent ook doelstellingen en acties voor leefbaarheid en voorzieningen in de
wijken.
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Het woningaanbod in Vlaardingen moet meer divers worden. Daarnaast moet de voor woningbouw
beschikbare ruimte maximaal worden benut. Er moet “voor ieders beurs” worden gebouwd. Voor
jongeren die een wooncarrière willen starten, maar ook voor ouderen die hun wooncarrière bijvoorbeeld
in een mooi appartement willen afsluiten.
Het gebied rondom NS Station Centrum wordt verder ontwikkeld. En als entree van de stad zou het
moeten worden verbonden met het stadscentrum door een logische route via de vernieuwde Touwbaan
aan de oostkant van de VOP-wijk.
De mogelijkheden van meer landelijk wonen in Vlaardingen moeten worden onderzocht. Vlaardingen
heeft te lang met de rug naar de rivier en de buitengebieden gestaan. Vlaardingen Waterstad,
Vlaardingen Buitenstad moet één van de stedenbouwkundige uitgangspunten zijn. Nieuwbouwmoet in
balans zijn met het beschermde en historische stadsgezicht van Vlaardingen. De inbreng van de
Historische Vereniging Vlaardingen en de inwoners zijn mede bepalend voor het resultaat.
Het is tot slot van groot belang dat het Actieplan Wonen goed aansluit op de ontwikkelingen in de zorg.
Levensbestendig bouwen is ook voor Vlaardingen een prioriteit. Steeds meer zorgtaken komen naar de
gemeente toe. Van ouderen wordt verwacht dat zij ook steeds langer thuis blijven en daar ook kunnen
worden verzorgd als dat nodig is. Naast de aanpassingen in woningen, moet dus ook het gewenste
voorzieningenniveau (ondersteuning en zorg) bereikt worden. De zorgpartners in de stad
(zorgaanbieders, verzekeraars) moeten blijvend betrokken zijn bij de realisatie van het Actieplan
Wonen.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1.
2.

3.

4.

5.

Het Actieplan Wonen blijft een topprioriteit voor de gemeente Vlaardingen. Kwalitatief goede
woningen hebben een positieve invloed op zowel de leefbaarheid en het woongenot van de huidige
bevolking als op de aantrekkelijkheid van Vlaardingen voor nieuwe inwoners en werkgevers.
Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouw en de herstructurering van bestaande woningen moet
niet alleen worden gekeken naar de huidige woonwensen. Ook ontwikkelingen in de
bevolkingssamenstelling zoals jeugd, vergrijzing en de toename van eenpersoonshuishoudens zijn
belangrijk. Het gaat dan om leefstijlen en niet om leeftijden. Op deze gronden moeten eisen
worden geformuleerd zodat woningen ook in de toekomst geschikt zijn zonder ingrijpende,
kostbare aanpassingen.
D66 Vlaardingen wil de ruimte geven aan nieuwe woonvormen. Zoals woon/werkwoningen in het
Rivierzone-gebied en driegeneratiewoningen, bestaande uit een woonhuis voor ouders met
kinderen en een hoogwaardige aanbouw voor grootouder(s), die daardoor langer zelfstandig
kunnen blijven wonen.
Bij Particuliere Woningverbetering worden Verenigingen van Eigenaren (VvE) tegen gunstige
voorwaarden (lage rente) in de gelegenheid gesteld om geld te lenen om zo achterstallig onderhoud
weg te werken. De gemeente voert hierbij de regie en voorziet de VvE’s van het nodige advies en
leert hen zich beter organiseren. Een zogenaamde “VvE-balie” zou eventueel samen met de
corporaties, en de gemeenten Schiedam en Maassluis kunnen worden opgezet.
Het revolving fund, waarop VvE’s tegen gunstige voorwaarden een beroep kunnen doen, dient
substantieel te worden uitgebreid. Dit beleid - binnen het Actieplan Wonen - moet met kracht
worden voortgezet en kan hierdoor ook gaan gelden voor grondgebonden woningen.
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Bereikbaarheid
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Een sterk punt van Vlaardingen is de ligging van de gemeente in de regio. De omringende steden liggen
op korte afstand en er zijn goede verbindingen via de snelwegen, het openbaar vervoer en via het
water(-taxi/-bus). Ook Rotterdam The Hague Airport ligt binnen handbereik. Dit alles maakt
Vlaardingen aantrekkelijk voor inwoners, forensen, bezoekers en bedrijven.
Bedreiging is echter het ingesloten raken door wegen (A4, A20 en het Blankenburgtracé) die zorgen
voor geluidsoverlast en fijnstof. Het achterliggende wegennet dreigt hierdoor extra onder druk te komen
te staan, mede omdat er naar alle waarschijnlijkheid geen “oortjes” als aansluiting op het
Blankenburgtunneltracé zullen worden gerealiseerd. Het ministerie heeft daar gewoonweg geen geld
voor over terwijl de situatie op de Marathonweg daardoor aanmerkelijk zou kunnen worden verbeterd.
Ook het Sluisplein en het knooppunt Vijfsluizen blijven een punt van aandacht. Tot slot is en blijft, net
als in alle andere steden met een historische kern, het parkeren een probleem voor de centrumbewoners
en de (avond)bezoekers van de winkels, bioscoop en de Stadsgehoorzaal. Iedereen moet zich realiseren
dat de oplossing, waar iedereen het nut en de noodzaak van inziet, zich waarschijnlijk niet laat
realiseren. Het blijft een kwestie van sub-optimaliseren en maatwerk.
Uitgesproken kansen liggen er ook in de bereikbaarheid van Vlaardingen. Er zijn tal van grote en kleine
maatregelen te bedenken waardoor de bestaande infrastructuur beter kan worden benut en ingezet. Er is
beslist nog ruimte voor verbetering. Bewoners en ondernemers zelf hebben daar vaak uitstekende
ideeën bij, achter ieder klacht schuilt burgerkracht, en daar speelt de gemeente Vlaardingen steeds beter
op in. Daarnaast ligt er een grote uitdaging om samen met instellingen, verenigingen en citymarketing
bezoekers van onze buitengebieden (Broekpolder en over het water via de Vliet en de Waterweg)
gemakkelijker naar onze binnenstad te geleiden en hun verblijf in ons centrum voort te zetten of te
herhalen.

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
Bereikbaarheid is een onderwerp dat de gemoederen in Vlaardingen altijd bezig houdt. Dat is volledig
terecht, het raakt iedereen. Het is absoluut noodzakelijk dat deze bereikbaarheid integraal wordt
verbeterd door samenwerking met andere programma’s in de gemeente op het gebied van wonen,
economie, binnen stad en recreatie. Alleen dan zijn echte optimale oplossingen mogelijk.
D66 Vlaardingen vindt dat het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Vlaardingen meer
als één geheel moeten worden gezien. Hierbij dient het belang van, en de inbreng door de inwoners en
ondernemers voorop staat. De huidige overlegstructuur met ondernemers, bewoners en bestuur binnen
het platform Mobiliteit moet leiden tot een Actieplan Bereikbaarheid. Hierin staan een sterke visie en
concrete doelstellingen waarbij alle verkeersvraagstukken (waaronder Sluisplein en Vijfsluizen) in
samenhang bezien worden en integraal worden verbeterd.
D66 Vlaardingen vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid gewaarborgd wordt, ook bij toenemende
verkeersdruk, en dat alle inwoners van Vlaardingen zich veilig voelen in het verkeer. Een betere
bereikbaarheid van de Vlaardingse bedrijven langs de Nieuwe Waterweg is een “must”. Voorts een
sterke verbetering van de leefbaarheid (minder geluid, minder fijnstof) binnen Vlaardingen. Dit kan
bereikt worden door aan de westkant van Vlaardingen het (vracht)verkeer af te wikkelen via het nieuw
aan te leggen Blankenburgtracé (de zogenaamde “oortjes”). Hierdoor wordt het binnenstedelijke
wegennet, in het bijzonder de Marathonweg, ontlast.
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De kans dat deze “oortjes” er alsnog komen is buitengewoon klein. Daar moeten wij, ondanks onze
inzet, heel eerlijk over zijn. De huidige minister van infrastructuur en milieu heeft gekozen voor de
verdiepte aanleg van het tracé (de zogenaamde landtunnel). Jammer genoeg maakt dit de “oortjes”
technisch minder gemakkelijk uitvoerbaar. D66 Vlaardingen hecht echter zoveel waarde aan de op- en
afritten, dat we voorstellen de landtunnel in te korten. De volksgezondheid gaat ons boven alles en de
schone en veilige bereikbaarheid van Vlaardingen op langere termijn staat bij ons voorop. Pas als het
laatste woord hier officieel over gezegd is laten wij deze optie varen.
Om Vlaardingen nog beter te verbinden met de regio, dient te worden ingezet op een completer en
compacter aanbod van OV-voorzieningen. Een goed voorbeeld hiervan is het ombouwen van de Hoekse
lijn tot Light Rail (Metro). De verschillende OV-voorzieningen dienen goed op elkaar aan te sluiten.
Ook qua tijd. Een goede relatie met OV-aanbieders en het gebruiken van onze goede contacten in de
stadsregio Rotterdam en de Metropoolregio Den Haag – Rotterdam moeten hiervoor worden ingezet.
Ook een OV-voorziening, of een hogesnelheid fietspad, tussen Delft en Vlaardingen moet op de agenda
blijven staan. Dit om te voorkomen dat alleen via Rotterdam de aansluiting met de as “Den HaagRotterdam” kan worden gevonden voor wonen en werken.
Met de eigenaar van de huidige drie parkeergarages blijven wij in gesprek over het ontwikkelen van
nieuwe parkeergarages (bijvoorbeeld nabij de Stadsgehoorzaal en in de VOP). Wij hebben er begrip
voor dat deze eigenaar eerst geld wil verdienen met het optimaal gebruik van de huidige garages maar
ook deze wens van de gemeente Vlaardingen moet nadrukkelijk op de agenda blijven staan. Voorts zal
in 2015 de parkeernota worden geëvalueerd. De wensen van alle betrokken in het stadscentrum, en dus
ook van de bewoners, zullen hierin centraal staan. Vanzelfsprekend rekenen wij er wel op dat bewoners
en betrokkenen ook zelf met werkzame alternatieven komen om de huidige situatie nog verder te
verbeteren.
D66 zal zich sterk maken voor een bredere invulling van het begrip “bereikbaarheid”. Er liggen nog
fantastische kansen om naast het verbeteren van parkeren, wegen, OV en fietsgelegenheid, ook de
ontsluiting van Vlaardingen over het water te bevorderen. Het centrum zou vanaf de Vlaardingse Vaart
veel gemakkelijker bereikbaar moeten zijn over water. De infrastructuur ligt er al en met een paar
aanpassingen kan dit voor veel extra bezoekers in de binnenstad en volle terrassen zorgen.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1.

Het verkeer aan de westkant van Vlaardingen afwikkelen door op- en afritten te maken aan het
Blankenburgtracé (de “oortjes”). Dit is van het grootste belang voor de volksgezondheid en een
verplichting naar de bedrijven toe.

2.

De Marathonweg reconstrueren (o.a. spoortunnel en rotonde) in samenhang met andere verkeersen leefbaarheidsvraagstukken in het achterliggende wegennet.

3.

Zolang er geen woningbouw is, de verkeerslichten op het Sluisplein op oranje zetten en het verkeer
op basis van duidelijke voorrangsregels zichzelf laten reguleren.

4.

Bij het knooppunt Vijfsluizen de “Gordiaanse knoop” ontwarren en in overleg met Rijkswaterstaat
en OVG de op- en afritten verruimen.

5.

Een autoluwe binnenstad is volgens D66 Vlaardingen alleen mogelijk als er een goede en snelle
aan- en afvoer van gemotoriseerd verkeer mogelijk is. Het afsluiten van het Liesveld Viaduct is
niet aan de orde. Wel bepleiten wij een integraal verkeerscirculatieplan rond en naar het centrum
waarbij vervoersstromen op een effectieve en efficiënte wijze via een centrumring worden
afgewikkeld. Een nog betere bewijzering naar de parkeergarages.
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6.

Ruim baan voor het langzame verkeer. Voetgangers moeten niet het gevoel krijgen de weg kwijt te
raken, maar moeten “geleid” worden naar het volgende winkel- en recreatiedeel. Op een aantal
plaatsen in het centrum moeten centrale fietsenstallingen ervoor zorgen dat er voldoende
loopruimte is op de voetpaden in het centrum.

7.

Nederland fietsland, moet bij ons vertaald worden naar Vlaardingen Fietsstad. Op niet doorgaande
wegen moet het fietsverkeer waar mogelijk voorrang krijgen op het motoriseerde verkeer (zoals de
2e Van Leijden Gaelstraat). Daarnaast bredere en geasfalteerde fietspaden met
tweerichtingsverkeer. Ook is van belang dat automobilisten te allen tijde goed zicht hebben op
zwakkere verkeersdeelnemers en omgekeerd.

8.

Een onderzoek instellen of en waar het realiseerbaar is om in Vlaardingen alle
verkeerslichtinstallaties uit te schakelen, ten einde de verkeersdoorstroming te bevorderen,
tenminste in de daluren. Nieuwe ontwikkelingen in het denken over verkeerstromen en
verkeersregulatie maken dat mogelijk. In veel gevallen blijkt namelijk dat met eenvoudige fysieke
ingrepen in de verkeerssituatie het verkeer zichzelf veel beter reguleert dan wanneer van
verkeerslichten gebruik wordt gemaakt. Het zou op de lange termijn ook veel kosten besparen.

9.

In overleg treden met Schiedam om op de stadsgrens een transferium aan te leggen om zo het
binnenstedelijk verkeer terug te dringen.

10. Nabij de NS stations (in toekomst metrostations) dient ruim voldoen gratis parkeergelegenheid en
“Park and Ride” gelegenheid te zijn.
11. Uit milieu oogpunt is het gebruik van elektrische auto’s, in de binnenstad in het bijzonder, te
stimuleren. De gemeente kan dit faciliteren door te zorgen voor voldoen gratis oplaadpunten bij
openbare gebouwen en op termijn op de juiste plekken in de woonwijken.
12. In veel steden is het gedeeld gebruik van stadsfietsen door inwoners en bezoekers van de stad heel
gebruikelijk en ook een succes. Ook hier zou Vlaardingen moeten onderzoeken in hoeverre dit een
bijdrage zou kunnen leveren aan de bereikbaarheid en de gastvrijheid van de stad.
13. Het aanpassen van de sluis bij het Buizengat, zodanig dat recreanten vanaf de Vlaardingse Vliet
gemakkelijker per schip het stadscentrum kunnen bezoeken en in het centrum kunnen afmeren.
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Cultuur
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Vlaardingen kent een breed palet aan culturele activiteiten en initiatieven. Van podiumkunsten tot
beeldende kunst en van festivals tot erfgoed. Zowel op professioneel- als amateurniveau wordt er goed
gepresteerd. Dat betekent niet dat er voldaan achterovergeleund kan worden. Het culturele leven
verdient, binnen de beperkte financiële kaders, structurele ondersteuning en impulsen voor vernieuwing
en verrijking.
Er is de afgelopen jaren ook niet achterover geleund. Er is heel veel
bereikt en de wijze waarop kunst en cultuur wordt aangeboden en
georganiseerd is fundamenteel veranderd. Belangrijke “spelers” zijn
daarbij de Stadsgehoorzaal, de Kroepoekfabriek, Kade 40, het Museum
Vlaardingen maar ook de amateur toneel- en muziekverenigingen. De
Stadgehoorzaal is hard op weg om door een nieuwe aanpak, organisatie
en programmering invulling te geven aan de door de gemeente
Vlaardingen opgelegde bezuinigingen. De Kroepoekfabriek is een
toonbeeld van cultureel ondernemerschap. Kade 40 laat zien dat
kunsteducatie ook van deze tijd is en het Museum Vlaardingen heeft
volhardend, en met slechts een relatief kleine bijdrage van de gemeente,
laten zien dat een nieuw museum door en voor Vlaardingers wel
degelijk mogelijk is.
D66 Vlaardingen ziet kunst
en cultuur als een
randvoorwaarde voor een
levendige en leefbare stad.
Organisaties moeten steeds
meer op eigen benen
kunnen staan. Cultureel
Ondernemerschap is het
nieuwe uitgangspunt.
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Vlaardingen heeft een verleden dat gekoesterd moet worden. De
internationaal bekende Vlaardingencultuur (ca. 3.000-2.500 v. Chr.) en
het visserij verleden (1.600-1925 na Chr.) hebben hun sporen in het
bodemarchief (archeologie) en de geschiedschrijving achtergelaten.
Beiden zaken worden samen met de uitgebreide collectie van het
Streekmuseum Jan Anderson ondergebracht in de nieuwbouw/verbouw
van het “Museum Vlaardingen” aan de Westhavenkade.
De jaarlijkse toekenning en uitreiking van de Geuzenpenning heeft een
internationale uitstraling. Ook Amnesty International heeft een
belangrijke functie in de stad m.b.t. internationale solidariteit. Net zoals
een aantal beeldhouwwerken daarvan getuigt.
Cultuur maakt in Vlaardingen een belangrijk deel uit van de
economische vitaliteit van de stad. Die stad in balans die wij zo graag

willen zijn.

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
Uitgaande van die “Stad in Balans” neemt cultuur naast wonen, werken en recreëren een belangrijke
plaats in. Dit is mede bepalend voor de keuze van Vlaardingen als woonstad en werkstad. Investeren in
cultuur leidt niet alleen tot een beter verblijfsklimaat voor bewoners en ondernemers, maar levert ook de
nodige directe en indirecte werkgelegenheid op. D66 Vlaardingen wil graag dat de huidige culturele
ondernemers in de Stadsgehoorzaal, de Kroepoekfabriek, Kade 40 en het museum als voorbeeld dienen
voor de gehele culturele sector in de stad. Door verbindingen te leggen kunnen de gemeente, de
culturele en de overige ondernemers elkaar versterken en helpen.
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D66 Vlaardingen ziet kunst en cultuur dan ook als een randvoorwaarde voor een levendige en leefbare
stad. Kunst en cultuur kunnen en moeten jong en oud stimuleren om mee te doen aan de samenleving.
Samen met Sport en Recreatie ligt in Kunst en Cultuur de sociale infrastructuur van Vlaardingen
besloten. Wij willen niet alleen een werkstad zijn. Wij willen niet alleen een woonstad of slaapstad zijn.
Wij willen een echte verblijfsstad zijn, een stad in balans. Wij kiezen voor meer!
Belangrijk is echter wel dat, in deze veranderende tijden, de organisaties steeds meer op eigen benen
kunnen staan. Ongebreidelde subsidiestromen behoren tot het verleden. Cultureel Ondernemerschap is
het nieuwe uitgangspunt. De nieuwe Vlaardingse Cultuur Stichting is wat D66 Vlaardingen betreft de
aanjager en inspirator van de kunst en cultuursector.
De gemeente Vlaardingen positioneert zich als regisseur en aanjager tussen de aanbieders van Kunst en
Cultuur. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Op basis van de verstrekte subsidies en
middelen wordt aangestuurd op een verbeterde samenwerking tussen de aanbieders, het delen van
middelen en de afstemming van een consistente kunst-, cultuur- en evenementenagenda.
Het Loggerfestival voor de zomer, het Uitfestival vlak na de zomer en een aantal kleinere evenementen
in de binnenstad trekken nog altijd niet de gewenste aantallen bezoekers. D66 Vlaardingen wil met de
organisatoren in gesprek om te kijken of een andere opzet tot groter succes kan leiden. Bijvoorbeeld
door alle gesubsidieerde evenementen/festivals meer te concentreren in een festivalperiode begin
september en dat daarbij bijvoorbeeld ook de naam Haring & Bierfeest weer in ere wordt hersteld.
D66 ondersteunt het nieuw op te richten VIS’punt van harte. Dit Vlaardings Informatie Servicepunt,
gaat deel uitmaken van de Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis in het nieuwe pand op de Hoogstraat.
Het VIS’punt gaat laagdrempelig informatie verstrekken over (particuliere) activiteiten op het gebied
van o.a. cultuur, sport, recreatie, zorg, welzijn en onderwijs.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1. Cultureel ondernemerschap is de maat waarmee wij alle investeringen in kunst en cultuur zullen
meten. Investeren in cultuur leidt niet alleen tot een beter verblijfsklimaat voor bewoners en
ondernemers in de stad, maar levert ook de nodige directe en indirecte werkgelegenheid op.
2. Samenwerking in de Vlaardingse Cultuurstichting is een belangrijk instrument in het aanjagen
van dit cultureel ondernemerschap en het afstemmen van alle voorzieningen en ambities.
3. Alle culturele voorzieningen, de Stadgehoorzaal in het bijzonder, komen meer op eigen benen
te staan, waarbij men minder afhankelijk wordt van overheidssubsidie.
4. Het Vlaardings Cultuurfonds, met vooral externe financiers, gaat bijdragen aan de uitvoering
van de “Culturele Stad”.
5. D66 is groot voorstander van kunst in de openbare ruimte. Vanzelfsprekend tegen aanvaardbare
kosten. Bij gemeentelijke stedenbouwkundige invullingen van herontwikkelingsgebieden dient
kunst, hoe bescheiden ook, deel uit te maken van het bouwbudget. Ook bij particuliere
ontwikkelingen wordt hier naar gestreefd.
6. Vlaardingen heeft de status van beschermd stadsgezicht en moet daarom inzetten op een stevig
monumentenbeleid. Dit geldt niet alleen voor de bestaande gebouwen, inclusief die uit de
wederopbouw, maar ook voor de archeologische vindplaatsen en het cultuurlandschap.
7. Het Vlaardings erfgoed moet blijvend op een professionele manier laagdrempelig worden
aangeboden. De musea, de archeologische- en de archiefdienst werken hierbij nauw samen met
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organisaties als Historische Vereniging Vlaardingen en de Archeologische werkgroep
Helinium.
8. D66 is een voorstander van het uitbreiden van het imago van Vlaardingen als 'archeologiestad',
door speciale aandacht voor dit aspect in het nieuwe Museum Vlaardingen en, uiteindelijk, de
realisatie van het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder en de uitvoering van City
Marketing.
9. De stadsbibliotheek (gefuseerd met de bibliotheek Rotterdam) heeft, naast het uitlenen van
boeken, ook een informatieve functie. Deze moet in de toekomst goed afgestemd worden met
het verder uit te bouwen VIS’punt.
10. Jonge kunstenaars behouden voor Vlaardingen, o.a. door het bestemmen van lege panden voor
atelier(woningen).
11. Het nieuwe stadkantoor van de Gemeente Vlaardingen biedt ruimte aan kleinschalige exposities
en draagt op die manier bij aan het Kunst en Cultuuraanbod in Vlaardingen en de toeloop van
bezoekers naar het centrum.
12. D66 Vlaardingen wil met de organisatoren van de gesubsidieerde festivals in gesprek om te
kijken of een andere, meer geconcentreerde opzet eind augustus, begin september, tot groter
succes kan leiden. Het traditionele “Haring en Bierfeest” zou hiervoor een prima vertrekpunt
zijn.
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Economie en innovatie
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Vlaardingen heeft nog altijd relatief weinig arbeidsplaatsen én veel inwoners die buiten de stad werken
of een beroep doen op uitkeringen en bijstandsvoorzieningen. D66 Vlaardingen heeft daarom het
Actieplan Economie opgesteld. Duurzame economische groei is de kern van dit plan, dat er ook voor
heeft gezorgd dat economische ontwikkeling en ondernemerschap weer prioriteit krijgt binnen de
gemeente.
De gemeente heeft nu meer inzicht in de behoeften en belangen van
ondernemers. Daarnaast is de verstandhouding met ondernemend
Vlaardingen verbeterd. Vlaardingen heeft een actieve rol in de
Rotterdamse regio en er zijn geherstructureerde bedrijventerreinen. Ook
zijn er verschillende overlegplatforms met grote ondernemingen, het
MKB en de detailhandel en er is een economische adviesraad die de
gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert. Kortom er zit vaart in de
Vlaardingse economie en het ondernemerschap. Duurzame
samenwerking tussen ondernemers, instellingen, onderwijs, inwoners
en gemeente staat hierin centraal. Daar zit de grote winst van de
afgelopen jaren en het potentieel voor de ontwikkelingen in de
toekomst.
Het ondernemersklimaat is de afgelopen collegeperiode nadrukkelijk
verbeterd. D66 Vlaardingen vindt dat de lat best nóg hoger gelegd mag
en moet worden. Er is geen enkele reden waarom het met Vlaardingen
de komende jaren niet heel veel beter kan gaan, waar het bedrijvigheid
en ondernemerschap betreft.

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
In 2030 zijn in Vlaardingen wonen, werken en recreëren beter in
balans. De stad heeft dan duurzame, innovatieve bedrijvigheid die zich
onderscheidt in de regio. Verder is de bereikbaarheid van de stad,
woonwijken, het centrum en de bedrijven per spoor, over de weg en via
het water optimaal. Er is een goede balans tussen kennis- en
maakindustrie, afgestemd op de regio en de inwoners.

Vlaardingen blijft werken
aan een beter
vestigingsklimaat door de
uitvoering van het
Actieplan Economie. Het
actieve vestigingsbeleid
voor bestaande en nieuwe
bedrijvigheid wordt
voortgezet.
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Vlaardingen is voor bewoners en bezoekers een complete en bruisende stad met goedbezochte winkels
en horeca. De stad is aantrekkelijk en werkt als een magneet op de regio. De voorzieningen zorgen voor
veel werkgelegenheid en steunen het gewenste imago van de stad: een verrassende en prettige plek om
te zijn en gezien te worden. Het is een plaats waar je als ondernemer graag je klanten ontvangt en je
medewerkers laat wonen.
Er bestaat een verschil tussen stadsverzorgende bedrijvigheid (zoals winkels, horeca, zorg en
dienstverlening) en stuwende bedrijvigheid (zoals transport, logistiek en bedrijven in de haven). Om de
gewenste werkgelegenheid naar Vlaardingen te halen, kunnen we ons niet beperken tot banen in de
stadsverzorgende sector. Daarvoor is de afzetmarkt te beperkt. Daarom moet er meer werkgelegenheid
komen in de stuwende sector. Maar deze ondernemingen kunnen we niet kwijt in de binnenstad of in
woonwijken. Dus zijn de bedrijventerreinen hard nodig. Kortom: het juiste bedrijf moet op de juiste
plek!
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Een aantrekkelijke stad heeft een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Hiervoor zijn investeringen nodig in
cultuur, groen, (voldoende) vermaak en aantrekkelijke winkels, horeca en hotels. We hebben het dan
vooral over de binnenstad, het stationsgebied, de KW-haven en het buitengebied (Broekpolder en
Surfplas). Doorgaan met de opknapbeurt van de binnenstad (Vitalisering Binnenstad) is noodzakelijk.
Voor de ontwikkeling van het buitengebied is onder meer een visie op toerisme nodig. We willen meer
publiek uit de regio aantrekken door evenementen. Maar we willen ook nieuwe winkels, andere vormen
van dienstverlening en meer leven in de stad.
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van detailhandel. De consument vraagt enerzijds om kleine,
sfeervolle en gespecialiseerde kwaliteitswinkels, maar koopt anderzijds bij goedkopere discounters en
supermarkten en via internet. Wij onderkennen de waarde die de detailhandel voor onze stad heeft.
Daarom werken we aan wijkwinkelcentra die nog jaren meekunnen en aan een aantrekkelijk stadshart.
Daarnaast kan de verbinding met het Westland via het water beter benut worden. Waar Westlanders in
de winter via de Vaart Vlaardingse ijsmoppen komen kopen, moeten ze ’s zomers via diezelfde Vaart af
kunnen meren in het centrum van Vlaardingen. Ze bezoeken de binnenstad, drinken wat op één van de
terrasjes aan de Westhavenplaats en varen weer terug. Dit alles om te blijven werken aan de ambitie om
de tweede winkel- en uitgaansstad (de eerste na Rotterdam) in de regio te worden!

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1.

Vlaardingen blijft werken aan een beter vestigingsklimaat door de uitvoering van het Actieplan
Economie. De Stadsvisie 2020 die als leidraad dient voor het Actieplan Wonen en het Actieplan
Economie, is in 2008 voor het laatst herzien. Aangezien de wereld er sindsdien op bepaalde
gebieden anders uitziet, wil D66 Vlaardingen de Stadsvisie bij de start van de volgende
raadsperiode opnieuw herijken. Wij blijven de bestaande bedrijven actief faciliteren, nieuwe
bedrijven aantrekken in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam
Investment Agency (RIA), waardoor de werkgelegenheid meetbaar toeneemt. Bij het aantrekken
van nieuwe bedrijven wordt prioriteit gegeven aan branches die de stad versterken: Haven
gerelateerde dienstverlening, Cleantech, Maintenance en Zorg.

2.

Vlaardingen gaat ruimte bieden aan middelbaar en hoger beroepsonderwijs, bijvoorbeeld in de
techniek en de zorgsector. De vraag vanuit het bedrijfsleven en de zorgaanbieders moet hierbij
centraal staan. D66 wil onderzoeken of campusvorming in de Rivierzone bij kan dragen aan het
dichter bij elkaar brengen van vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt. Door de samenwerking met
kennisinstellingen (Universiteiten en Researchafdelingen van bedrijven) kan daarnaast op zo’n
campus ook ruimte ontstaan voor innovatie. Innovatieve bedrijven in start-ups zijn essentieel voor
de werkgelegenheid in de (circulaire) netwerkeconomie van de toekomst.

3.

In die netwerkeconomie hebben naast kleine (MKB-)ondernemingen ook ZZP-ers een belangrijke
rol. Vlaardingen kent circa 3000 ZZP-ers, waarvan een groot deel momenteel zwaar onder druk
staat. De gemeente Vlaardingen dient extra aandacht te besteden aan de kansen voor ZZP-ers als
het gaat om huisvesting en netwerkmogelijkheden, zodat deze groep ondernemers zich ook in de
toekomst thuis voelt in Vlaardingen.

4.

Collectief ondernemerschap, een van de speerpunten van de Industriële Kring Vlaardingen, past
uitstekend bij een meer en meer regisserende overheid. Een meerderheid van de Vlaardingse
ondernemers wil graag per bedrijventerrein of winkelcentrum een klein bedrag beschikbaar hebben
om collectieve zaken zoals feestverlichting, beveiliging of bedrijfsafvalverwijdering te regelen.
Door de beoogde oprichting van een ondernemersfonds, waarin ondernemers zelf een bijdrage
leveren, wordt dit doel bereikt. De gemeente Vlaardingen moet onderzoeken of de budgetten die er
per bedrijventerrein of winkelcentrum zijn, overgedragen kunnen worden naar dit fonds.
Ondernemers zijn dan integraal verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen verblijfsgebied.
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5.

De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers kan en moet beter. Het maken en vooral
nakomen van afspraken is en blijft een punt van aandacht. Vooral in situaties waarin er bij die
afspraken meerdere afdelingen betrokken zijn. De ambitie is om in 2017 in de top 5 van best
presterende gemeenten te staan, als het om dienstverlening aan ondernemers gaat.

6.

Vergunningverlening gaan we nog meer op basis van vertrouwen organiseren. De administratieve
lastendruk moet naar beneden. Dat betekent dat we staan voor een goede controle en handhaving
achteraf, maar geen eindeloze bureaucratie vooraf. Wie een bedrijf wil starten wordt gestimuleerd
en is daarbij uiteraard gehouden aan bepaalde wet- en regelgeving. De controle daarop vindt
achteraf plaats. Succes wordt zichtbaar beloond, overtreding zichtbaar bestraft.

7.

De koopzondagen in de winkelgebieden en bedrijventerreinen moeten vooral in samenspraak met
de ondernemers en winkeliers gemaakt worden. De wensen van de ondernemers en winkeliers
moeten daarbij uitgangspunt zijn. Daartegenover staat dat als er in een winkelgebied een
koopzondag is, ook tenminste 80% van de winkels open moet zijn. Dat draagt bij aan een prettige
winkelbeleving. Er kunnen aparte afspraken gelden voor winkelcentra onderling, maar ook tussen
winkelcentra en bedrijventerreinen waar bouwmarkten, tuincentra en meubelzaken gevestigd zijn.
Hierbij moet ook aandacht worden besteed aan de openingstijden in het stadshart. Op dit moment
is er na half zes geen winkel meer open, terwijl er wellicht omzetkansen liggen met de komst van
de nieuwe V&D, het Leisure center en gerenoveerde stadskantoor (waar ca. 500 mensen werken).

8.

Bereikbaarheid is een van de belangrijkste criteria bij de keuze van een vestigingsplaats voor
bedrijven. Vlaardingen heeft in potentie een goede ligging in het Rotterdamse Havengebied, maar
kan die beter benutten. Zowel de bereikbaarheid van de stad van buitenaf als de
verkeersdoorstroming binnen de stadsgrenzen moet vanuit een integrale visie verbeterd worden.

9.

Twee bedrijventerreinen in Vlaardingen, nl. Vergulde Hand en Groot Vettenoord, zijn sterk
verouderd. Dat hindert bestaande en nieuwe bedrijvigheid en belemmert duurzame ontwikkeling.
De daar ingezette revitalisering en herstructurering, inclusief de handhavingsacties, moet
onverminderd doorgaan. Samen met ondernemers worden vormen van parkmanagement opgezet,
die zorgen voor duurzaam beheer van de terreinen.

10. Ook het actieve vestigingsbeleid voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid wordt voortgezet. Geen
bedrijf gaat onze stad verlaten zonder dat wij weten waarom. Én, wij weten eerder dan de bedrijven
en ondernemers zelf dat zij zich in Vlaardingen gaan vestigen. Wij blijven naar de ondernemers
toegaan. Gaan ze overhalen om zich in Vlaardingen te vestigen en gaan ze koesteren. De
samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam wordt daartoe verstevigd, net als die met het RIA
en de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) Zuidvleugel.
11. De economische component van City Marketing blijft ook in de raadsperiode doorgaan. De
gekozen strategie van de stichting City Marketing om burgers en ondernemers eerst trots te laten
worden op Vlaardingen werpt zijn vruchten af. Dit maakt hen tot ambassadeurs voor nieuwe
bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. We schudden eindelijk de “doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg”-houding van ons af en kijken optimistisch naar de mooie kanten van de
stad. Er wordt beleid geformuleerd voor toerisme en recreatie om meer bezoekers naar de stad te
laten (terug)komen en ze langer in de stad te laten verblijven.
12. Investeren in cultuur leidt niet alleen tot een beter verblijfsklimaat voor bewoners en ondernemers,
maar levert ook de nodige directe en indirecte werkgelegenheid op. D66 Vlaardingen wil graag dat
de huidige culturele ondernemers in de Stadsgehoorzaal en de Kroepoekfabriek als voorbeeld
dienen voor de gehele culturele sector. Door verbindingen te leggen kunnen de gemeente, de
culturele en de overige ondernemers elkaar versterken.
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13. Het nieuwe aanbestedingsbeleid van de gemeente dient verder geïmplementeerd en uitgedragen te
worden. Momenteel is het streven om minimaal 25% van de inkopen door de gemeente lokaal te
gunnen. Na gebleken succes kan wat D66 betreft de lat op 40% gelegd worden. De nieuwe regels
bieden wel degelijk ruimte voor lokale economische stimulering, vooral omdat er, naast de prijs,
meer gunningcriteria worden meegewogen, zoals social return. Het is voor de lokale economie van
groot belang, dat relatief kleine ondernemingen en ZZP-ers ook voor de gemeente Vlaardingen als
leverancier in aanmerking komen. Er zijn geen wettelijke beperkingen om voor kleine
ondernemers dit soort regelingen en maatregelen binnen een aanbesteding in te stellen en daarmee
te experimenteren.
14. Ondernemerschap moet niet alleen in de binnenstad en op bedrijventerreinen worden gestimuleerd.
Het werken vanuit de eigen buurt en woning is sterk in opkomst: het zgn. “nieuwe werken”.
Daarmee lossen ondernemers en werknemers problemen op rond de combinatie van mobiliteit,
zorg en werk. In sommige gevallen komen hier vergunningen aan te pas omdat “woningen aan de
voorraad worden onttrokken voor bedrijfsactiviteiten” of omdat “bedrijfsruimte aan bestaande
woningbouw moet worden toegevoegd”. D66 gaat hier pal achter de ondernemer staan, regels zijn
er voor mensen en niet andersom.
15. De economische bedrijvigheid is van groot belang voor de Vlaardingen. Voor deze bedrijvigheid is
duurzame groei naar onze mening randvoorwaardelijk. D66 Vlaardingen wil daarom dat de
gemeente het initiatief neemt voor regionale afspraken tussen de bedrijven en instellingen en de
stadsregio Rotterdam waar het gaat om energiebesparing en milieubelasting op de korte en lange
termijn. De nationale en Europese milieudoelen voor de lange termijn zijn de ondergrens voor de
doelstellingen in deze regio. In dit kader maakt Vlaardingen zich sterk voor bedrijventerrein
Vijfsluizen als toonbeeld van duurzame bedrijvigheid.
16. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente duurzame bouw van bedrijfspanden stimuleert, o.a. door het
verplicht stellen van zonnecollectoren bij nieuwbouw. Het streven is dat de bestaande
bedrijfspanden in 2020 CO2-neutraal zijn. Dit wordt o.a. bereikt door het terugdringen van het
energieverbruik en het kiezen voor alternatieve energiebronnen. De gemeente moet bedrijven en
instellingen stimuleren door het goede voorbeeld te geven, subsidies te verstrekken en gunstige
financieringsvoorwaarden te bieden op betreffende investeringen. Daar waar CO2-neutraal op
korte termijn niet snel realiseerbaar is, moeten er duidelijke plannen gemaakt worden om dit op
afzienbare termijn te realiseren.
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Werk en inkomen
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
De bevolking van Vlaardingen is in de liggende jaren behoorlijk vergrijsd. De groei vlakt echter af.
Daarnaast zijn er van de ruim 70.000 inwoners iets meer dan 1700 personen afhankelijk van een
bijstandsuitkering. Dat is een groot aantal maar wel lager dan 4 jaar geleden terwijl de crisis op
de arbeidsmarkt nog steeds voortduurt. Met streng beleid aan de “poort”, maar ook door het
weer snel aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden via tal van arrangementen en
initiatieven, is ons dat gelukt. Vlaardingen loopt hierin voorop in de regio en de resultaten van
de afgelopen jaren zijn hoopgevend. Dat is goed voor alle betrokkenen en goed voor de stad
Vlaardingen. De financiële middelen die de gemeente van de Rijksoverheid krijgt voor de
bijstand zijn toereikend. Vlaardingen houdt er zelfs geld aan over. Ons strenge, maar
rechtvaardige beleid, werpt zijn vruchten af.
Onze sociale werkvoorziening, TBV, levert een niet te onderschatten
bijdrage aan de arbeidsparticipatie in de Vlaardingse regio. Bij TBV
werken ongeveer 300 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
daarnaast wordt het ingezet als werkbedrijf om bijstandgerechtigden te
detacheren. Van iedereen met een bijstanduitkering wordt een
tegenprestatie verwacht en TBV faciliteert dat samen met onze partners
in de stad. Het Vlaardingse bedrijfsleven, instellingen, Irado, diverse
(uitzend)ondernemingen, Baanbrekend en ook de gemeente zelf zijn
dan de opdrachtgever waar bijstandsgerechtigden (tijdelijk) aan het
werk kunnen.

Mensen die een beroep
doen op een uitkering
worden gestimuleerd om zo
snel mogelijk weer werk te
vinden. Iedereen die recht
heeft op een uitkering
krijgt deze, maar daar
verwachten wij wel wat
voor terug.
	
  
Jan	
  Hoefnagel	
  
D66	
  Steunraadslid,	
  Kandidaat	
  
raadslid	
  en	
  Beleidsambtenaar	
  

TBV is ruim een jaar geleden weer een gewone afdeling van Sociale
Zaken geworden. Toch moet er ieder jaar nog veel geld bij omdat de
overheid flink heeft gekort op de WSW (voornaamste inkomstenbron
voor TBV) en er gewoonweg onvoldoende renderend werk voorhanden
is waarmee TBV geld kan verdienen. Door ons lokale
aanbestedingsbeleid en de mogelijkheid om daar om “social return” te
vragen (het tewerkstellen van een x-aantal uitkeringsgerechtigden als
tegenprestatie voor een contract met de gemeente Vlaardingen) brengen
wij daar beweging in.
De komende jaren wordt de WSW vervangen door de participatiewet.
Een ingrijpende wijziging voor alle betrokkenen. Iedereen, met of
zonder een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt geacht in het reguliere
bedrijfsleven in te stromen, tenzij je nog recht hebt op een beschermde
werkplek.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die vroeger bij TBV terecht konden of bijvoorbeeld
Wajongers, is dit een moeilijke opgave. Een opgave waar de gemeente, ook financieel,
verantwoordelijk voor wordt en als regisseur moet gaan optreden. We moeten wel zo eerlijk zijn, dat er
mensen zijn die, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, last hebben van meervoudige problemen. Daar
past een solidaire aanpak op maat. Ook hier hoeft niemand buiten de boot te vallen.

34	
  
	
  

	
  

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat werken uiteindelijk gelukkiger maakt dan niet werken, en dat vanuit
een baan makkelijker een andere baan wordt gevonden dan vanuit een uitkering. Mensen zijn in het
algemeen gelukkiger wanneer zij het beroep van hun keuze kunnen uitoefenen en verdienen een
overheid die hen daarbij ondersteunt als zij dit zelf in eerste instantie niet voor elkaar krijgen. Daarom
vertrouwen wij eerst en vooral op het eigen inzicht en de kracht van mensen, die hun
verantwoordelijkheid hierin nemen.
Mensen die een beroep doen op een uitkering worden duidelijk gestimuleerd om zo snel mogelijk weer
werk te vinden. Een uitkering wordt bovendien niet zo maar verstrekt. Voordat je deze aanvraagt, moet
je eerst zelf aantoonbaar inspanningen hebben geleverd om te voorkomen dat je die uitkering nodig hebt
en er vervolgens recht op hebt. Mensen die niet meewerken worden gekort. Iedereen die recht heeft op
een uitkering krijgt deze, maar daar verwachten wij vervolgens wel wat voor terug. Er kan daarbij voor
een of meer van de volgende trajecten worden gekozen: opleiding/stage, leer/werkproject, (deeltijd)
werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, dagbesteding. Het integratietraject wordt toegespitst op de
specifieke situatie van de bijstandsgerechtigde: De Wajonger wordt een opleiding aangeboden, de 63plusser wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden. Waarom zou de bijstandsmoeder niet voor haar
buren de kinderen kunnen opvangen? Men blijft actief, zij past op haar eigen kinderen en die van de
buren en is niet verloren voor arbeidsmarkt. Een dergelijke tegenprestatie voor de uitkering die een
bijstandsgerechtigde ontvangt vindt D66 gerechtvaardigd. Hiermee krijgen bijstandsgerechtigden
vertrouwen, kansen op zinvol deelnemen aan de maatschappij en perspectief.
TBV wordt zo snel mogelijk een min of meer rendabel bedrijf. Aan de huidige financiële gang van
zaken moet een einde komen. Dat rendement laat zich, naast financieel, natuurlijk ook meten door het
aantal mensen dat met een afstand tot de arbeidsmarkt via TBV aan werk geholpen wordt. Daarmee
worden per definitie heel veel maatschappelijke kosten vermeden. Alleen een goed businessplan,
waarbij ook de samenwerking wordt gezocht met de werkbedrijven in de gemeenten om ons heen, zal
dat mogelijk maken. De invoering van de participatiewet zal voor de nodige uitdagingen zorgen, maar
tegelijkertijd neemt de beleidsvrijheid en het aantal mogelijkheden om mensen aan het werk te helpen
toe.
Bij de Bijzondere Bijstand geldt volgens D66 Vlaardingen dat deze zoveel mogelijk in natura moet
worden uitbetaald. De bijstandsgerechtigde Vlaardinger, die meedoet aan een van de zes trajecten, kan
worden beloond met een regeling in natura. Dit vervangt het ingewikkelde systeem door een
eenvoudiger variant.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1. D66 Vlaardingen kiest voor een aanpak die gericht is op het voorkomen van werkeloosheid en
het verlies van werkgelegenheid door het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.
2. Werkzekerheid is belangrijker dan baanzekerheid. Mensen worden actief, gestimuleerd om op
eigen kracht weer een nieuwe baan of dagbesteding te vinden. Een bijstandsuitkering is geen
vanzelfsprekendheid en wordt pas verstrekt als duidelijk is dat iemand zelf er alles aan heeft
gedaan om te voorkomen dat een uitkering nodig is.
3. Iedereen die recht heeft op een bijstandsuitkering krijgt deze ook, maar daar verwachten wij
wel wat voor terug. Dit houdt in dat mensen die in de bijstand terecht komen, worden betrokken
bij het arbeidsproces door hen verschillende werkzaamheden binnen of buiten de gemeente te
laten uitvoeren. Meedoen kan op verschillende manieren; opleiding/stage, leer/werkproject,
(deeltijd) werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, dagbesteding.
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4. Het aantal arrangementen om mensen al werkend uit de bijstand te helpen zal worden
uitgebreid en geïntensiveerd. Hierbij spelen de bedrijven en instellingen, als natuurlijke
partners, een belangrijke rol. Bij aanbestedingen zal stelselmatig, waar mogelijk, het inzetten
van bijstandsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel uitmaken van de
uiteindelijke overeenkomst met lokale ondernemers (social return).
5. De samenwerking in de regio met sociale diensten en werkbedrijven uit andere gemeenten dient
te worden geïntensiveerd. Daarmee worden de kosten op termijn lager en zal de effectiviteit bij
het aan het werk krijgen en houden van bijstandsgerechtigden kunnen toenemen door het beter
benutten van alle bedrijvigheid en mogelijkheden in onze regio voor deze doelgroep
uitkeringsgerechtigden.
6. D66 Vlaardingen zet in op het optimaal faciliteren van inwoners om deel te nemen aan het
arbeidsproces. Belemmeringen voor participatie moeten namelijk vooral in de gemeente zelf
worden aangepakt. Kinderopvang, brede scholen, buitenschoolse opvang maar ook de efficiënte
organisatie van re-integratie en aanvullend toegankelijk scholingsaanbod zijn nodig.
7. Zonder scholing is het in onze kenniseconomie moeilijk om een goede baan te vinden. D66
Vlaardingen vindt daarom dat het beleid van de gemeente erop gericht moet zijn dat jongeren,
bij voorkeur binnen de gemeente, hun diploma’s halen.
8. Als mensen werkeloos worden, moet het gemakkelijker worden om qua opleiding bij te
spijkeren en daarna weer op eigen kracht de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Feitelijk geldt
dit voor het gehele opleidingsaanbod waar Vlaardingers gedurende hun werkende leven gebruik
van moeten kunnen maken in de regio, om zo de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt te
behouden.
9. De gemeente gaat werkervaringsplaatsen en stageplaatsen stimuleren binnen de eigen
organisatie en bij de ondernemingen in Vlaardingen. Hierin geven wij dus ook zelf het goede
voorbeeld. Een medewerkerspool, waarin mensen zonder baan en met een uitkering tijdelijk
worden ondergebracht voor het leveren van ondersteunende diensten binnen de gemeente (zorg,
welzijn, openbare ruimte), kan hierin een belangrijke functie vervullen, waarbij wel vervanging
van betaalde door onbetaalde werknemers voorkomen moet worden.
10. Medioren en senioren gaan we betrekken bij begeleiding van jongeren in het werk en het
voltooien van hun aanvullende opleiding.
11. TBV krijgt alle ruimte en ondersteuning om haar maatschappelijke taak in het bieden van werk
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verantwoord en ondernemend in te vullen.
12. TBV krijgt op een zo kort mogelijke termijn een ondernemingsplan dat er toe leidt dat de
gemeente geen geld meer op de activiteiten van TBV hoeft toe te leggen. Jobcarving zou wel
eens een belangrijk onderdeel van dit bedrijfsplan kunnen zijn. Het is een innovatieve
methodiek om arbeidsmarktkrapte op te lossen en arbeidsmarktkansen van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Instellingen kunnen bestaande werkprocessen
analyseren en waar mogelijk anders indelen. Zo ontstaan er duurzame banen voor SWmedewerkers.
13. Gemeentelijke regelingen uit het armoedebeleid moeten bij alle mensen in de doelgroep bekend
zijn. Uit het oogpunt van efficiency zullen deze regelingen, daar waar mogelijk en noodzakelijk
automatisch, worden toegekend. Voor de bijzondere bijstand geldt dat deze zo veel mogelijk in
natura wordt verstrekt om de administratieve druk van deze regeling te beperken.
14. Aangevraagde en toegekende uitkeringen worden regelmatig steekproefsgewijs op
rechtmatigheid gecontroleerd.
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Sport en Recreatie
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Sport & recreatie zijn een bindmiddel in een gemeente als Vlaardingen. Het is belangrijk dat alle
inwoners van Vlaardingen aan sport kunnen doen, of het nu bij een sportclub is of door zelf te gaan
hardlopen in de natuur. Immers, sport is een goede vrijetijdsbesteding, bevordert de sociale contacten
en sociale cohesie en maakt daardoor ook de stad leefbaarder. Sporten is bovendien gezond en
bevordert beleving en toepassing van normen en waarden onder jong en oud. Inmiddels kan er overal in
Vlaardingen in de directe woonomgeving worden gesport. De realisatie van Sportpark West in 2014 is
daarvan een mooi voorbeeld. Sportverenigingen, scholen en buurtbewoners kunnen van deze faciliteiten
gebruik maken. Bovendien is dit sportpark heel bijzonder omdat de betrokken sportverenigingen de
accommodatie in eigen beheer gaan realiseren. Pure burgerkracht. Naast een breedtesport als voetbal
profiteren veel sportverenigingen van de accommodaties die Vlaardingen ter beschikking stelt of actief
ondersteunt. Wel is er nog behoefte aan een turnhal maar de realisatie daarvan is toch vooral ook
afhankelijk van particulier initiatief. De gemeente wil hier wel faciliteren en ondersteunen maar
financieel bijdragen gaat niet.
Vlaardingen is momenteel bezig om de versluierde subsidies in het
sport- en verenigingsleven terug te draaien. Ook voor sport geldt dat de
betrokken verenigingen steeds meer op eigen benen moeten gaan staan.
Het om niet, of tegen een te lage huur ter beschikking stellen van
accommodaties door de gemeente kan niet in stand worden gehouden.
Sport is een niet wettelijke taak en ook hier moeten we slim met elkaar
de handen ineen slaan. Dat heeft recentelijk wel tot
contributieverhogingen geleid en voor de betrokken verenigingen is het
wel -een omslag. Er zijn echter veel meer manieren om financieel het
hoofd boven water te houden en de contributieverhogingen zijn relatief.
Als je voor € 5,= per week netto contributie 2x kan trainen en aan de
competitie kan meedoen, dan is dat een faire prijs. Net als in de cultuur
heeft het even tijd nodig maar ook in de sport zal blijken dat het anders,
slimmer en beter kan. Vlaardingen gooit het echter niet over de
schutting, de gemeente blijft participeren.
Vlaardingen wordt omringd door prachtige natuur en recreatiegebieden.
Deze zijn goud waard voor alle bewoners en bezoekers van de stad.
Veel mensen genieten er van de rust, de ruimte en de vrijheid. Zij gaan
er wandelen, vissen, sporten. Dat moet vooral zo blijven. Het kan zelfs
nog veel beter. D66 Vlaardingen is daarom ook voor behoud en
verbetering van de Broekpolder. Even leek het er op dat de Broekpolder
als burgerinitiatief zou ophouden te bestaan. Dit college heeft dat
voorkomen en we hebben daar een prachtige, volop in ontwikkeling
zijnde, Broekpolder voor terug gekregen. Er wordt daar gefietst,
gewandeld, gesport, paard gereden, gevoetbald, gegolft, gesurvivald en
recentelijk is er ook een ATB-parcours als echte publiekstrekker
geopend.

Sportverenigingen moeten
de komende jaren steeds
meer op eigen benen
komen te staan. Dat is een
kwestie van goed
samenwerken, efficient- en
slim organiseren. Op die
manier blijven alle
Vlaardingers toegang
houden tot hoogwaardige
sportvoorzieningen.
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De Krabbenplas is de afgelopen jaren ongeschikt bevonden als buiten-zwem-locatie in verband met
Blauwalg. Diverse pogingen om dat te verbeteren hebben niet gewerkt, al is er nu wel uitzicht op een
oplossing. Samen met Rijkswaterstaat (geld) en het recreatieschap Midden Delfland (eigenaar) wordt er
gewerkt aan een goed resultaat.
De aanleg van de Blankenburgtunnel en de impact hiervan op de Vlaardingse recreatie- en
natuurgebieden heeft de afgelopen jaren heel veel discussie opgeleverd. De mogelijke gevolgen zijn
duidelijker geworden en hierdoor zijn er veel vragen ontstaan over bijvoorbeeld het nog aangenaam
recreëren bij de Krabbeplas (Surfplas). Ook de locatie van de Scouting en de volkstuinen langs de A20
is onhoudbaar. Deze vragen hebben een integrale benadering nodig en een krachtige stem van
Vlaardingen in de regio en in Den Haag.

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
D66 Vlaardingen vindt dat de recreatie in en om Vlaardingen een reden moet zijn om de stad te
bezoeken, er te komen en te blijven wonen. Ook op het gebied van recreatie wordt er gebruik gemaakt
van een integrale aanpak zodat de delen het geheel versterken. Recreatiegebieden worden met elkaar
verbonden met wandel-, fiets- en vaarroutes die elkaar aanvullen. Alle informatie over de
recreatiemogelijkheden in Vlaardingen is hierbij duidelijk te vinden en te verkrijgen via een portaal op
internet via de VVV-functie van het nieuwe Museum Vlaardingen (vanaf 2015). Maar ook via de
verenigingen, de Polderpoort en het VIS-punt op de Hoogstraat. Het is van groot belang dat onze
recreatieve voorzieningen worden verbonden met de binnenstad zodat bezoekers langer in onze stad
verblijven en daar vaker terugkomen. Bereikbaarheid, Binnenstad en het actieplan Economie maken
hier in samenhang het verschil.
De ontwikkeling en uitvoering van de laatste fase van de Broekpolder wordt ondersteund met alle
middelen die in deze tijd mogelijk zijn, zodat het nu al unieke gebied haar regionale aantrekkingskracht
nog verder versterkt en verankert. Iedereen die iets “buiten” te organiseren heeft, moet in de
Broekpolder terecht kunnen. Er zijn hierbij veel kansen voor succesvolle samenwerking met andere
gebieden, verenigingen en instanties die ten volle moeten worden benut. De investeringen kunnen zo
worden terug verdiend en tegelijk het maatschappelijk rendement versterkt. De Federatie Broekpolder
gaat een volgende fase in haar bestaan in en wordt omgevormd tot een “beheer” organisatie, zodat
iedereen die daarbij betrokken is, waar onder talloze vrijwilligers, nog professioneler kunnen worden
ondersteund. Samenwerking en participatie zijn ook hier de kernwoorden. De door en met de Federatie
opgedane ervaringen worden hergebruikt bij andere participatie-initiatieven in de stad.
De impact van de aanleg van het Blankenburgtracé op het recreëren in Vlaardingen wordt
gecompenseerd met geld van het Rijk. D66 Vlaardingen zal alles in het werk stellen om deze gelden
niet alleen te besteden aan een verbeterde inpassing maar ook aan het ondersteunen van verenigingen
die mogelijk moeten gaan verhuizen door de aanleg van de Blankenburgtunnel. Ook zal van de
gelegenheid gebruik moeten worden gemaakt om nu eindelijk de Krabbenplas blauwalgvrij te maken.
De gemeente blijft sportbeoefening stimuleren en laat de verenigingen en accommodaties niet in de
steek. Hierbij is ook een rol weggelegd voor bedrijven (fitness) en scholen (sport en gezonde voeding
om jeugdig overgewicht tegen te gaan). Wat D66 Vlaardingen betreft worden de komende jaren de
financiële middelen nog verder herschikt en mag van sportverenigingen worden verwacht dat zij steeds
meer (financieel) op eigen benen komen te staan.
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Minder subsidie betekent niet automatisch dat de verenigingen de contributie moeten verhogen. Er zal
eerst gekeken moeten worden naar het terugdringen van de kosten en het slim organiseren van de
inkomsten en uitgaven, samen met alle betrokken. Dit kan volgens D66 Vlaardingen o.a. door
verregaande samenwerking en/of fusies tussen kleine verenigingen, samenwerking met het onderwijs,
samenwerking en sponsoring (ook in natura) vanuit het bedrijfsleven en samenwerking tussen
sportverenigingen onderling (delen onderhoud etc.). Het financieel vangnet voor inwoners van
Vlaardingen die de sportcontributie of de uitrusting niet zelf kunnen betalen (minimabeleid) blijft
vanzelfsprekend in stand. Niemand mag wegens persoonlijke financiële problemen buiten de boot
vallen.
De Vlaardingse turnverenigingen vragen al jaren om een eigen accommodatie, die geheel is ingericht
voor de steeds populairder wordende turnsport. Daarnaast is de conditie van beide Sporthallen in de
Westwijk verslechterd. Zodra een particulier initiatief om te komen tot een nieuwe sporthal annex
turnhal actueel wordt, kan de gemeente daar voor wat betreft de schoolsport bij aanhaken.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1.

D66 Vlaardingen vindt dat er een plan gemaakt en uitgevoerd moet worden waarin de huidige
recreatie-, natuur- en watersport gebieden in en om Vlaardingen en de bijbehorende faciliteiten
elkaar aanvullen en versterken. Ook in relatie tot de binnenstad waar bezoekers aan Vlaardingen
gemakkelijk de weg naartoe moeten kunnen vinden om te genieten van ons winkelaanbod, horeca
en het historische centrum. Verenigingen, vrijwilligers en bewoners/ondernemers in de gebieden
worden medeverantwoordelijk.

2.

Informatie over alle recreatiemogelijkheden in en om Vlaardingen moet duidelijk te vinden en te
verkrijgen zijn via één loket op internet en bij de nieuw in te richten Informatie en Service punten
in het nieuwe Vlaardingen Museum en bij Vele Vlaardingers Eén Huis op de Hoogstraat.
	
  

3.

D66 Vlaardingen is, in nauwe samenwerking met de Federatie, voor de verdere uitvoering van de
plannen m.b.t. de Broekpolder. De polder moet verder worden ontwikkeld tot een hoogwaardige
groene long van de stad en de regio. Het gebied heeft een hoge potentie als recreatiegebied,
waarmee Vlaardingen zich kan onderscheiden in de regio. Deze potentie moet optimaal worden
benut en gecommuniceerd, zodat de investeringen in het gebied zichzelf terugverdienen. De reeds
ontwikkelde gebieden moeten overgaan op een beheervorm zonder subsidie in 2015. Ook voor de
plannen die nog ontwikkeld en gerealiseerd moeten worden, zal in samenwerking met de Provincie
Zuid-Holland een nieuwe bestuursvorm worden opgezet. Daar wordt momenteel al hard aan
gewerkt
	
  

4.

De aanleg van het Blankenburgtracé is naast een bedreiging ook een kans. D66 Vlaardingen vindt
dat de Scouting en het volkstuinencomplex compensatie van het Rijk moet krijgen om te kunnen
verhuizen naar de Broekpolder. In een passende omgeving ontstaat dan een uniek
samenwerkingsverband met verschillende verenigingen en instanties waardoor faciliteiten kunnen
worden gedeeld en samen worden beheerd. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de exploitatie van een
natuurkampschool voor basisscholen en een natuurkampterrein rendabel.
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5.

De gemeente moet inzetten op het realiseren van een schoon natuurzwembad bij de Krabbeplas
(Surfplas) of een kleinschalig buitenzwembad op een centrale locatie in de stad. Ook kan
onderzocht worden in hoeverre een buitenzwemvoorziening samen met Maassluis, Schiedam en/of
Midden-Delfland gerealiseerd kan worden.

6.

Niet alleen aan de rand van de stad maar ook in de stad zelf is grote behoefte aan gebieden waar
honden los mogen lopen. Dat kan nu bijna nergens terwijl het op grote schaal wel gebeurt. Beter
maatwerk in de buurt op plekken waar het algemeen gebruik van de openbare ruimte niet in de weg
zit. Deze plekken zijn ruim voor handen.

	
  
7.

De watersportmogelijkheden rondom de stad kunnen nog beter worden benut om
aantrekkingskracht van Vlaardingen te vergroten. De Vlaardingse binnenstad moet hierdoor
makkelijk bereikbaar zijn via het water, bijvoorbeeld via een goede aanlegplaats bij de sluizen naar
de Vlaardingse Vaart en een verbeterde werking en bediening van de sluis bij het Buizengat.
	
  	
  

8.

Sportverenigingen moeten de komende jaren steeds meer op eigen benen komen te staan. Dat is
een kwestie van goed samenwerken, slim en spaarzaam organiseren en duidelijke prioriteiten
stellen. Samenwerking, participatie in de buurt en het efficiënter gebruik van faciliteiten kunnen
hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
	
  

9.

Een belangrijke rol bij de promotie van actief en gezond leven is weggelegd voor de
Buurtsportcoaches. Deze functionarissen bieden in iedere buurt - zoveel mogelijk op maat - een
laagdrempelig bewegingsprogramma aan voor oud en jong. Partners daarbij zijn o.a. welzijn,
gezondheidszorg, bedrijven, kinderopvang, jeugdzorg en (brede) scholen. De inzet van reguliere
sportverenigingen en trainers is daarbij wenselijk.
	
  

10. De samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en wijkvoorzieningen dient te worden
versterkt om het optimaal aanbod aan (naschoolse) voorzieningen te benutten. Vanuit sportief en
educatief oogpunt moeten coördinatoren worden ingezet om deze samenhang en aanbod van
programma’s en activiteiten te ontwikkelen en stimuleren.
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Jeugd, Welzijn en Zorg
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Laten we voorop stellen dat het over het algemeen goed gaat met de inwoners in Vlaardingen. Ook de
ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft, is goed georganiseerd. De WMO zoals de gemeente
deze nu uitvoert, functioneert goed en is een prima indicatie voor hoe de gemeentes Vlaardingen,
Schiedam en Maassluis met de nieuwe zorgtaken vanuit het Rijk moeten omgaan. In de nieuwe taken
die op ons afkomen moeten veel worden verbeterd en vereenvoudigd aan hoe wij het nu in Vlaardingen
doen. De afgelopen jaren zijn in de Jeugdhulp, het Welzijnswerken de Zorg door het Rijk, Provincie en
Gemeenten diverse wet- en regelgevingen ingevoerd. Deze wetten en regels zijn vaak complex,
onoverzichtelijk en werken elkaar tegen. De gemiddelde Vlaardinger heeft moeite met het doorgronden
daarvan. Nu gaat veel tijd verloren aan administratie, indicaties en controles, de zogenaamde
bureaucratie. Het is natuurlijk ook raar dat door verschillende overheden en instellingen op één adres
verschillende vormen van ondersteuning of zorg worden aangeboden, zonder dat zij van elkaar weten
wat zij daar doen en beogen. Dat is allemaal heel goed bedoeld, maar de kans op fouten en een
ongewenst eindresultaat wordt daardoor groter. Dat moet anders en beter! D66 Vlaardingen staat voor
professionele ondersteuning en hulp waar dat nodig is, eenvoudige en doeltreffend georganiseerd.
Vanaf 2015 dragen Rijk en Provincie taken over aan Gemeenten. Dat
betekent dat in de nieuwe raadsperiode de taakvelden Jeugdhulp,
AWBZ- taken (w.o. ouderenzorg), en Arbeidsparticipatie onder
verantwoordelijkheid komen van de Gemeente. Dit zijn zonder enige
twijfel de grootste uitdagingen voor de Gemeente Vlaardingen de
komende 4 jaar. Het gaat om heel veel geld en tegelijkertijd om heel
veel individuele belangen en de concrete (hulp) behoeftezorg)
behoeften van inwoners. Deze decentralisaties zijn overigens direct ook
een bezuiniging Het komt erop neer dat Gemeenten meer moeten doen
met minder geld.
D66 wil ondersteuning en
hulp voor Vlaardingers die
het nodig hebben meer
stroomlijnen. De
ondersteuning en hulp bij
u aan huis, op school of op
het werk, gaat werken
volgens het uitgangspunt:
één vrager, één gezin, één
plan en één aanspreekpunt.
	
  
Johan	
  van	
  Ettinger	
  
Kandidaat	
  raadslid	
  en	
  Student	
  
Bestuurskunde	
  

D66 Vlaardingen gaat deze uitdaging echter niet uit de weg. Sterker
nog, D66 is van mening dat deze taken beter onder de regie van de
Gemeente kunnen worden uitgevoerd. De Gemeente staat midden in de
samenleving en dichter bij de zorgbehoefte. De Gemeente is veel beter
in staat om passende hulp (op maat) te organiseren. Belangrijk in de
mate van hulp is, dat te benoemen wat je zelf nog kunt en niet alleen te
benoemen wat je niet meer kunt. Iedere inwoner, ook die met een
beperking, moet blijven kijken naar zijn of haar eigen mogelijkheden.
Dat is het vertrekpunt voor passende ondersteuning.
D66 heeft het hier niet alleen over verplegen of specialistische
hulpzorg, maar vooral ook over ondersteuning in de huishouding,
boodschappen doen, hulp bij de administratie, vervoeren en begeleiden
bij het uitgaan.
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Het netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers kan daarbij een belangrijke rol spelen. Ook van de
werkgevers, instellingen en de Gemeente zelf verwachten wij dat zij zinvol werk scheppen voor
inwoners met een beperking die nu langs de kant staan. Goede samenwerking is hier
randvoorwaardelijk. Als u of iemand uit uw naaste omgeving een beroep wil doen op ondersteuning of
hulp in de opvoeding van de kinderen, de dagelijkse verzorging of inkomenssteun, dan wordt dit met u
besproken. In overleg met u en uw naaste omgeving wordt afgesproken wat u en uw omgeving kunnen
en wat daarnaast aan (opvoeding)ondersteuning of hulp nodig is, wat dan direct wordt geleverd. Bent u
afhankelijk van inkomenssteun en beperkt in uw doen en laten, dan wordt u met het zoeken naar
passend werk met raad en daad bijgestaan. Niet zorgen voor! Maar zorgen dat!

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
D66 wil de ondersteuning en hulp voor Vlaardingers die dit nodig hebben meer stroomlijnen. De
ondersteuning en hulp bij u aan huis, op school of op het werk, gaat werken volgens het uitgangspunt
één vrager, één gezin, één plan en één aanspreekpunt. D66 wil met deze wijze van werken
versnippering voorkomen. De hulpverlener stelt vast wat u en uw omgeving zelf kunnen aanpakken en
waar u ondersteuning of hulp in nodig hebt. Deze medewerker die blijft er voor u. Zolang het nodig is,
is het uw aanspreekpunt voor alle Gemeentelijke voorzieningen, zoals: opvoed- en
opgroeiondersteuning, onderwijs, jeugdhulp, begeleiding naar werk, inkomensondersteuning en
ondersteuning in de dagelijkse verzorging,
Dit vraagt om een verandering bij burgers. Dit vraagt om een verandering bij de instellingen, het
onderwijs, de werkgevers en de Gemeente zelf én de bereidheid om, ieder vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid, deze verandering te laten slagen. De Gemeente Vlaardingen zal naar een andere,
slimmere manier van werken moeten. De Gemeente zal haar organisatie zo moeten inrichten dat het
uitgangspunt: één vrager, één gezin, één plan en één aanspreekpunt kan worden uitgevoerd. Het mag
niet worden gefrustreerd door onnodige regels, schotten binnen de Gemeentelijke organisatie en
administratieve barrières. De instellingen die vanuit de Gemeente ondersteuning en hulp aan
Vlaardingers leveren, zullen ook naar een andere, slimmere manier van werken moeten. D66 gaat zich
hiervoor inzetten! Samen vernieuwen, samen werken!
De actuele ontwikkelingen binnen de langdurige zorg voor ouderen en het sluiten van een aantal
instellingen binnen onze gemeentegrenzen lijkt een verschraling van het zorgaanbod, maar in deze
ontwikkelingen ziet D66 ook kansen. Door meer samenwerking van Gemeente, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders- en verzekeraars en het onderwijs zijn er alternatieven die veel beter passen
bij de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De zorg gaat op buurtniveau
worden georganiseerd en daarnaast is D66 Vlaardingen voorstander van zogenaamde
woonserviceszone’s waar de ouderenzorg op buurtniveau 24 uur per dag gegarandeerd wordt met een
toereikend aantal diensten, zorgconcepten en woonvormen. Waar zorginstellingen nachtdiensten met
elkaar delen en tot innovatie en efficiëntie komen, die de cliënt ten goede komen. Waar vanuit een
centrale plaats in de buurt de zorg wordt georganiseerd en een aantal voorzieningen zijn ingericht. Een
ontmoetingsplek, een restaurant en een kapper waar bij voorkeur studenten van diverse (zorg)
vakopleidingen hun eerste werkervaring opdoen.
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Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1.

Het herschikken van de onoverzichtelijke en complexe toegang naar een heldere en eenvoudige
toeleiding van jeugd, welzijn- en zorgvoorzieningen voor hen die zorg of ondersteuning nodig
hebben.

2.

De jeugd, welzijn en zorgvoorzieningen in de buurt organiseren, zodat de mensen die de feitelijke
zorg leveren kennis van de buurt opdoen en “het meedoen” kunnen bevorderen.

3.

De jeugd, welzijn- en zorgwerkers worden bijgeschoold zodat zij de gewenste omslag van het “niet
zorgen voor, maar zorgen dat”, goed in de praktijk gaan toepassen.

4.

De jeugdige, volwassene en oudere hebben in de praktijk met één medewerker te maken die met de
vrager de ondersteuning of hulp regelt.

5.

Indien noodzakelijk, worden de gedecentraliseerde budgetten voor Jeugdhulp, WMO, AWBZ en
Participatie samengevoegd en als buurtbudget ingezet, zodat de hulpverleners (en diagnostische
teams) bij meervoudige problemen op één adres die middelen kunnen inzetten die daarbij het beste
passen.

6.

Voor complexe hulpvragen met een beroep op dure zorgvoorzieningen wordt een diagnostisch
advies uitgebracht waarin wordt aangegeven welke voorziening het beste bij de vraag past.

7.

D66 ziet de noodzaak en het belang van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Zorgvragers
en mantelzorgers moeten bij het organiseren van de mantelzorg zoveel mogelijk door de
zorginstellingen en de Gemeente worden gefaciliteerd.

8.

Er zal altijd een groep kwetsbare mensen blijven bestaan, die noodgedwongen langdurig op zorg
zijn aangewezen, zoals chronisch zieken, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
die niet zelfstandig kunnen functioneren en mensen met geestelijke beperkingen. Er zal voor deze
groep een zinvol sociaal vangnet moeten blijven bestaan in aanvulling op de bestaande regelingen.

9.

D66 Vlaardingen gaat werken aan zogenaamde woonserviceszone’s waar de ouderenzorg op
buurtniveau 24 uur per dag gegarandeerd wordt met een toereikend aantal diensten, zorgconcepten
en woonvormen
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Groen en Milieu
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Ondanks het feit dat Vlaardingen is ingesloten door rijkswegen in het noorden en de industrie in het
havengebied, kan Vlaardingen zich met recht een groene gemeente noemen. Immers, een kwart van
onze stad is groen! Daar waar het vorige college de Broekpolder nog wilde “afschaffen” is de Groene
Broekpolder nu gewoon een feit en is ook in de stad zelf is voldoende groen aanwezig. Het groen in de
openbare ruimte wordt, als gevolg van de bezuinigingen, wel op een lager onderhoudsniveau
uitgevoerd. Her en der leidt dat tot ergernis maar gelukkig ook tot concrete daden, waarbij burgers het
groen voor hun deur en in de straat en wijk ook zelf op orde houden. Dat is een hele goede en
wenselijke ontwikkeling. Met de ondergrondse afvalcontainers is het straatbeeld en de hygiëne in de
straat en buurt aanmerkelijk verbeterd.
De grote winst op het gebied van groen, milieu en ook duurzaamheid de
afgelopen jaren, zit vooral in de mate waarin dit integraal onderdeel
heeft uitgemaakt van alle andere gemeentelijk programma’s. In het
actieplan Economie (CleanTech), het Actieplan Wonen (duurzaam
bouwen), het Actieplan Duurzaamheid, en ook het binnenkort op te
leveren Actieplan Mobiliteit wordt veel nadruk gelegd op de noodzaak
om in alles wat wij doen te “verduurzamen”. Te beginnen bij de
gemeente zelf. Hier liggen heel veel kansen voor Vlaardingen om nog
aantrekkelijker te kunnen wonen, werken en recreëren. Duurzame
keuzes maken is nodig. Niet alleen voor een beter milieu en
verantwoord energieverbruik, maar ook voor economische groei op
langere termijn.

De Groene Broekpolder
verdient onze steun. Het is
onze overtuiging dat de
Broekpolder Vlaardingen
niet alleen veel recreatieve
mogelijkheden te bieden
heeft, maar ook een
economische factor van
belang zal blijken te zijn.
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  Borgers	
  
Kandidaat	
  raadslid	
  en	
  
Directeur/Advocaat	
  

Voor D66 is luchtkwaliteit een aanhoudend punt van zorg en dus
aandacht. De verbreding van de A20, het doortrekken van de A4 en ook
het nog aan te leggen Blankenburgtracé zullen de milieudruk rond onze
stad opvoeren. Datzelfde geld voor de geluidshinder en een grotere
belasting van het onderliggende wegennet, en de Marathonweg in het
bijzonder. De stad krijgt hier de rekening van het Rijksbeleid
gepresenteerd. Dit zeer tegen onze zin in.
Door de jaren heen heeft de industrie in en om Vlaardingen veel
welvaart gebracht. Met het Actieplan Economie wordt ook ingezet op
het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Er
bestaat altijd een spanningsveld tussen extra werkgelegenheid en
milieu/duurzaamheid. Iedere keer zal moeten worden afgewogen welk
belang prevaleert waarbij de voorkeur vanzelfsprekend uitgaat naar een
goede balans.

Vlaardingen heeft samen met de buurgemeenten de inspectie en controle van de industrie uitbesteed aan
organisaties als DCMR (Milieudienst Rijnmond) en VRR (Veiligheidsregio Rotterdam). Jammer
genoeg is er ook een aantal bedrijven dat het niet zo nauw neemt met de milieuregels. Bij Odfjell liep
dit zelfs volledig uit de hand en heeft dit uiteindelijk geleid tot het tijdelijk stil leggen van dit bedrijf.
Overigens tegen enorme kosten voor bedrijf en overheid. Dat het zover heeft kunnen komen, in de
directe nabijheid van Vlaardingen, maakt duidelijk dat wij bij de controle en handhaving nooit mogen
verslappen.
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Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
De Groene Broekpolder verdient onze steun. Het is onze stellige overtuiging dat de Broekpolder onze
stad niet alleen veel recreatieve mogelijkheden te bieden heeft maar ook een economische factor van
belang zal blijken. Grotere en kleine stadsparken dienen, binnen de financiële mogelijkheden, goed
onderhouden te worden. Hetzelfde geldt voor de watergangen. Dit bevordert het leefmilieu en maakt de
stad aantrekkelijk om in te wonen. Voor wat betreft het groen in de stad moet de gemeente hand in
eigen boezem steken. Het onderhoudsniveau is weliswaar verlaagd maar D66 Vlaardingen is er van
overtuigd, dat door een andere manier van organiseren, met minder geld en inzet een hoger
onderhoudsniveau kan worden bereikt. Dit is echt een kwestie van slimmer en anders organiseren.
Afval is voor D66 Vlaardingen een grondstof. Iedere kilo afval die niet in de verbrandingsoven of op de
stortplaats verdwijnt, biedt naast milieuwinst ook economische kansen. Door de nuttige afvalstoffen
(metalen, kunststof, glas, papier) geschikt te maken voor een hergebruik legt ook de gemeente
Vlaardingen de basis voor een ”grondstoffenrotonde”. Dit is een initiatief van de gemeente Rotterdam
om een unieke positie in Europa te creëren door grondstoffen te verzamelen, na te bewerken en weer te
distribueren. Dankzij de haven kan Rotterdam hierin een centrale rol spelen. D66 Vlaardingen is
daarom een groot voorstander van scheidingsmogelijkheden voor kunststof, naast de al bestaande
scheiding aan de bron van glas, papier en kleding. Door zelf het goede voorbeeld te geven en zelf een
leverancier aan de “grondstoffenrotonde” te zijn. Het voordeel is dat gescheiden kunststof geld oplevert,
omdat ongescheiden huishoudelijk afval geld kost. Een hoger scheidingspercentage leidt daarom direct
tot een lagere afvalstoffenheffing. De grondstoffenrotonde draait niet alleen om de meer gangbare
grondstoffen uit huishoudens, maar ook om grondstoffen zoals hout, fosfaten, (edele) metalen of
minerale grondstoffen die gezamenlijk bekendstaan als 'zeldzame aarde' en nodig zijn voor de hightech
industrie (smartphones, flatscreens, hybride auto’s etc. ). Afval dat nog wel in de afvalverwerking
verbrandt wordt, dient wat D66Vlaardingen betreft als nuttige brandstof. De warmte die bij de
verbranding vrij komt, wordt hergebruikt in de stad. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
warmteleiding die afgelopen periode gerealiseerd is tussen de AVR (het afval- en energiebedrijf in
Rotterdam) en de binnenstad van Rotterdam en Vlaardingen, de Leiding over Noord.
Tegen de zwarte schapen onder de (zware chemische) industriële bedrijven, dient blijvend streng
opgetreden te worden. Het vertrouwen moet terugkeren bij de burger! En de overtreders moeten zowel
opdraaien voor de kosten van handhaving als worden beboet.
Milieu en duurzaamheid zijn onderwerpen die zich heel goed lenen voor een integrale aanpak op alle
fronten van het gemeentelijk beleid. D66 Vlaardingen streeft er naar om op het gebied van wonen,
economie, groen, milieu en ook binnen de eigen organisatie deze samenhang leidend te laten zijn in de
beslissingen die de komende jaren genomen moeten worden.

Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1.

Groen, milieu en duurzaamheid werken door in alle aandachtsgebieden van de gemeente. D66
Vlaardingen vindt dat wij moeten voortgaan op de ingeslagen weg en groen en milieu duurzaam
moeten verankeren in onze woningbouw, onze economie, onze eigen organisatie en in de
samenwerking met de ons omringende gemeenten.

2.

Werkgelegenheid en milieu kunnen hand in hand gaan. Bestaande bedrijvigheid ondersteunen wij
in het terugdringen van hun milieubelasting. Nieuwe bedrijvigheid wordt ook op de te verwachten
milieubelasting beoordeeld.
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3.

De Groene Broekpolder en groen in de stad hebben onze volledige steun een aandacht. Met name
ook de participatie van alle inwoners op het gebeid van groen en milieu zal worden aangemoedigd
en ondersteund.

4.

Bedrijven die de regels overtreden moeten niet het gevoel krijgen er met een boete van af te
komen. Er zal een mentaliteitsverandering moeten komen. Veilig werken dient voorop te staan. De
toezichthouders (provincie, DCMR en VRR) moeten er bij incidenten bovenop zitten. Meer
toezicht ter plekke, minder op papier. Ook de bedrijven die niet tot de zwaarste milieubelasting
categorie behoren, dienen regelmatig gecontroleerd worden.

5.

Recidivisten, dus bedrijven die keer op keer in de fout gaan, moeten met boetes zwaar gestraft
worden. Hierbij dienen de boetes omzet afhankelijk te zijn. Zowel landelijk, provinciaal en
regionaal moet er tussen de vergunning verstrekkers en toezichthouders beter samengewerkt
worden om milieu incidenten te voorkomen.

6.

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, waarbij er extreem veel uren gestoken moeten
worden in één bedrijf (bijvoorbeeld Odfjell) dan moeten de extra kosten doorbelast worden aan dat
bedrijf (de vervuiler betaald).

7.

Het rampenplan moet up-to-date zijn en blijvend onder de aandacht van de Vlaardingse burgers
gebracht worden. Hiermee wordt mogelijke ongerustheid weggenomen. Externe veiligheid dient
nadrukkelijker onderdeel uit te maken van de nieuwe Omgevingswetgeving.

8.

Toepassen van alternatieve energiebronnen behoort ook voor Vlaardingen tot de mogelijkheden.
Zonnepanelen stimuleren zowel bij woningen als in de openbare ruimte, bijvoorbeeld tegen een
geluidswal naast de A20. Uitvoering van het Convenant Windenergie Stadsregio Rotterdam door
het plaatsen van windmolens langs de Waterweg (buiten het bebouwde gebied).

9.

Door het oprichten van een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf wordt van de Vlaardingse burgers en
bedrijven gevraagd om – met hulp van bijvoorbeeld de banken – te werken aan CO2 reducerende
maatregelen.

10. De Groene Broekpolder, het groen in de stad, maar ook de watergangen dienen, waar mogelijk met
inbreng van burgers en bedrijven, sober maar doelmatig onderhouden te worden.
11. Gescheiden afvalinzameling dient verder uitgebreid te worden, waarbij het hergebruik, naar goed
Rotterdams voorbeeld, de basis is voor de zgn. “Grondstoffenrotonde”.
12. Vlaardingen moet goed kijken naar de mogelijkheden om binnen het concept van de
“afvalrotonde” het afval nog beter gescheiden in te zamelen en te laten hergebruiken.
Samenwerking is de regio is hier essentieel.
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Leefbaarheid
Wat zien wij nu in Vlaardingen?
Vlaardingen is in veel opzichten een zeer leefbare stad. Het voorzieningenniveau is, in vergelijking met
de ons omringende gemeenten, zeer hoog. Een gezellig en historisch, maar tegelijkertijd ook modern en
uitnodigend stadscentrum. Uitstekende en veelzijdige horeca, veelzijdige kunst en cultuur, de
herstructurering van woonwijken, goede sport en recreatiemogelijkheden en heel veel groen dragen hier
zeker aan bij. Wel is het zo, en daar moeten wij ook eerlijk over zijn, er minder geld is voor al deze
voorzieningen. Het onderhoud aan de stad en het groen staan b.v. op een wat lager pitje.
Vlaardingen is momenteel minder aangeharkt dan wij als Vlaardingers
gewend zijn. Tegelijkertijd wordt er ondanks de bezuinigingen nog
steeds veel geïnvesteerd in de stad. Dat is iedere dag zichtbaar. Wij
blijven in beweging. Ook de bewoners zelf dragen meer en meer bij aan
de leefbaarheid in de buurt. Mensen die de hond uitlaten, houden een
oogje in het zeil. Ouders roepen hun kinderen tot de orde en initiatieven
als "de Buurtbezem zorgen voor schone straten. Met dat
zelforganiserend vermogen houden inwoners zelf hun wijk en buurt
leefbaar en dragen een steentje bij.
Veiligheid is ook in Vlaardingen een combinatie van feiten en beleving.
In het algemeen voelen Vlaardingers zich veilig in hun stad en zijn zij
dat ook. De statistieken ondersteunen dat beeld. Tegelijkertijd staat de
veiligheidsbeleving behoorlijk onder druk door een aantal flinke
incidenten en overvallen. Ook hangjongeren worden door veel
inwoners (terecht) als een probleem ervaren. Een probleem dat zich als
het ware door de stad verplaatst op het moment dat er adequaat wordt
ingegrepen door de politie. Dan duikt het ergens anders weer op en
moet er weer opnieuw tegen dit gedrag worden opgetreden. In
algemene zin is er wel begrip voor jongeren. Zij hebben net zo veel
recht op de openbare ruimte als andere inwoners, maar ze moeten
natuurlijk wel hun grenzen kennen.
De veiligheid staat in het weekeinde onder druk, doordat jongeren en
uitgaanspubliek overlast veroorzaken, veelal als gevolg van drugsen/of alcoholmisbruik. Het weekeindarrangement en de
horecaontzegging voor notoire overlastgevers zijn beproefde en
succesvolle maatregelen gebleken. Gemeente, politie en ondernemers
hebben hier de handen ineen geslagen om adequaat op te treden tegen
mensen die het verstieren in onze stad. Hoewel het bij naam noemen
van bevolkingsgroepen kan leiden tot stigmatisering, is het een goede
ontwikkeling dat problemen en veroorzakers openlijk benoemd worden.
Dit is een belangrijke eerste stap naar het gezamenlijk vinden van
oplossingen in buurten en straten.

De ferme aanpak in het
uitgaansgebied, in
samenwerking met de
horecaondernemers, dient
te worden voortgezet en
met maatwerk te worden
verfijnd en verbeterd.
Hufterig gedrag wordt niet
getolereerd en recidivisten
zijn in het Vlaardingse
uitgaansgebied niet
welkom.
	
  
Koen	
  van	
  der	
  Starre	
  
Kandidaat	
  raadslid	
  en	
  Training	
  
Officer	
  /Specialist	
  gevaarlijke	
  
stoffen	
  

47	
  
	
  

	
  
Met de Lichtblauwe Brigade wordt heel veel geïnvesteerd in controle en handhaving (repressie) in de
stad. Naast de reguliere taken van deze brigade is er zeer veel inzet op parkeerhandhaving. Deze
massale inzet leidt niet alleen tot positieve reacties. Bonnen worden in Vlardingen wel heel snel
uitgeschreven en dat gaat ten koste van de gastvrijheid en de positieve beleving van onze binnenstad.
Daar heerst grote ontevredenheid over onder bewoners en bezoekers.
De illegale wietteelt leidt tot veel overlast en uiterst gevaarlijke situaties in woonhuizen en straten. Deze
illegale teelt is voor een belangrijk deel terug te voeren op de dubbele moraal in het Nederlandse
softdrugsbeleid. Verkoop en gebruik van softdrugs is gereguleerd toegestaan in o.a. coffeeshops. Het
produceren van wiet en bevoorraden van de coffeeshops is echter illegaal. Hierdoor blijft de
georganiseerde misdaad een belangrijke rol spelen in de handel van softdrugs en dat is een zeer
onwenselijke situatie.

Hoe zien wij het graag voor Vlaardingen?
D66 Vlaardingen vindt dat de handhaving van openbare orde en veiligheid een overheidstaak is. D66
staat voor een aanpak op maat voor de echte problemen op dit gebied. Hierbij kunnen inwoners zelf een
belangrijke rol spelen. Dat begint bij sociale controle, wijkpreventie en door in je straat of buurt weer
meer mensen te kennen en te vertrouwen. Alle Vlaardingers hebben een rol bij het in een vroegtijdig
stadium (al bij de opvoeding van de jeugd) voorkomen van uitwassen en het signaleren van problemen.
Als daar extra middelen en maatregelen voor nodig zijn dan moeten die er komen. Deze maatregelen
moeten effectief zijn, inwoners uitnodigen tot meedenken en meedoen en vanzelfsprekend de privacy
niet onnodig aantasten.
D66 Vlaardingen denkt dat een beleid waarin meer preventie en minder repressie centraal staat, ervoor
zorgt dat er een besef ontstaat waarin inwoners en gemeente gezamenlijk werken aan de veiligheid. De
gemeente Vlaardingen moet de kracht van inwoners (voorlichting, opvoedings- en sociale
ondersteuning), onderwijsinstellingen (opvoeding, opleiding en buitenschoolse opvang) en bedrijven
(stageplaatsen en werkgelegenheid) gebruiken om de veiligheid en leefbaarheid van Vlaardingen te
vergroten.
D66 Vlaardingen sluit zich aan bij de roep van een grote groep burgemeesters die vinden dat de teelt
van wiet/hennep en het bevoorraden van coffeeshops gereguleerd en legaal moet worden. Dat is de
enige manier om de georganiseerde criminaliteit bij de, ook vaak jongere, gebruikers van softdrugs uit
de buurt te houden. Het is ook de enige manier om er voor te zorgen dat de tijd en energie die de politie
in handhaving moet investeren op andere veiligheidsvraagstukken kan worden ingezet. Gevaarlijke
situaties in woningen kunnen er drastisch meer worden teruggedrongen.
De ferme en effectieve aanpak in het uitgaansgebied, in samenwerking met de horecaondernemers,
dient te worden voortgezet en met maatwerk te worden verfijnd en verbeterd. Hufterig gedrag wordt
niet getolereerd en recidivisten van wangedrag zijn in het Vlaardingse uitgaansgebied niet welkom. De
Lichtblauwe Brigade (stadswachten, reinigingsinspecteurs, controleurs precario, drank- en horeca en
parkeren) moeten naast hun controlerende en ondersteunende werkzaamheden zich ook meer bewust
zijn van hun “gastheerschap” in het centrum. Dat zal een behoorlijke omslag in het denken vergen en er
moet serieus worden overwogen om een deel van het geld dat gemoeid is met het handhaven van
parkeerbeleid niet beter in de andere taken van de lichtblauwe brigade en het gastheerschap kan worden
geïnvesteerd.
Hoewel D66 Vlaardingen vindt dat de gemeentelijke wijkcoördinatoren een belangrijke, regisserende
rol moeten hebben, zijn het toch de inwoners zelf die hun straat en wijk leefbaar moeten houden. De
gemeente kan het niet meer alleen. Alle randvoorwaarden voor het leefbaar houden van Vlaardingen
zijn echter wel aanwezig. Vanuit de gemeente moet er meer vraag gestuurd gewerkt te worden, waarbij
de gemeente er is voor de burgers en niet omgekeerd. Indien nodig worden de overlegstructuren
aangepast.
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Hoe bereiken we dat in Vlaardingen?
1. Het kan niet zo zijn dat inwoners zaken signaleren en de gemeente, politie en justitie niet
optreedt. Het vastgestelde beleid moet worden gehandhaafd. Bij het overtreden van de
(beleids)regels moet er onmiddellijk opgetreden worden.
2. Opvoeden van kinderen is een mooie, maar soms lastige taak. D66 wil er voor zorgen dat
ouders, wanneer ze hier hulp bij willen hebben, die op eenvoudige wijze kunnen krijgen. De
gemeente moet zorgen voor de bekendheid van de verschillende soorten van ondersteuning.
3. Drugsmisbruik en –overlast moeten zowel preventief als repressief bestreden worden.
Preventief door middel van het geven van voorlichting op scholen en in de wijken. Repressief
door illegale productie, handel en distributie van (hard) drugs te voorkomen. Locaties waar
harddrugs illegaal verhandeld worden, moeten worden gesloten.
4. De gemeente Vlaardingen dient de landelijke en gemeentelijke initiatieven te ondersteunen
waar het gaat om de gecontroleerde verstrekking en productie van softdrugs. De leeftijdscriteria
voor het mogen kopen, bezitten en gebruiken van softdrugs dienen strikt te worden
gehandhaafd en nageleefd in combinatie met een sluitend preventief voorlichtingsbeleid onder
jongeren.
5. Vandalisme moet in een vroegtijdig stadium worden aangepakt. De (meestal jeugdige) vandalen
moeten enerzijds gewezen worden op de consequenties van het overtreden van wettelijke of
persoonlijke grenzen en anderzijds worden uitgenodigd juist mee te werken aan het verbeteren
van de leefbaarheid en veiligheid.
6. De gemeente moet actief optreden tegen vervuiling en overlast. Waar mogelijk wordt groen
verplaatst en krijgen kinderen de ruimte om te spelen. Zwerfvuil en graffiti leiden tot
verloedering en kunnen het begin vormen van de verwaarlozing van de publieke ruimte. Ze
moeten daarom zo snel mogelijk worden verwijderd. Samenwerking en preventie met en door
gemeente en inwoners is hier essentieel.
7. Van bewoners mag worden verwacht dat er wordt samengewerkt. Acties zoals “Attentie
Buurtpreventie” en “De Buurtbezem” verdienen navolging.
8. Jongeren kunnen via maatschappelijk stages al vroeg kennis maken met zaken als leefbaarheid,
veiligheid en wijkonderhoud, zorg etc. Dan wordt het ook vanzelfsprekender voor hen om
daarin verantwoordelijkheid te nemen. De maatschappelijke stage wordt vanaf 2015 niet meer
verplicht, maar wat ons betreft gaan we dat wel doen in Vlaardingen
9. D66 Vlaardingen wil dat bewoners een eigen budget en ondersteuning krijgen om, in
samenspraak met politie en winkeliers, veiligheidsplannen voor hun eigen wijk te maken.
Hierin aandacht voor een goede woonomgeving zonder donkere plekken en met voldoende
voorzieningen voor jongeren, zodat die geen overlast veroorzaken.
10. Vandalisme moet in een vroegtijdig stadium worden aangepakt. De (meestal jeugdige) vandalen
moeten enerzijds gewezen worden op de consequenties van het overtreden van wettelijke of
persoonlijke grenzen, en daarvoor passend worden gestraft. Anderzijds worden zij uitgenodigd
juist mee te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.
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11. Alle criminaliteit voorkomen is een illusie. Daarom wil D66 Vlaardingen voldoende toezicht
van zowel inwoners, politie en stadswachten en een effectief lik-op-stukbeleid. Daders
vergoeden de schade.
12. Bij lege panden liggen de problemen op de loer. D66 Vlaardingen vindt dat de gemeente hier
actief moet ingrijpen door de eigenaren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, of door de
panden een andere bestemming te geven.
13. Bij de inzet van de Lichtblauwe Brigade moet het budget dat richting parkeercontrole gaat
worden heroverwogen ten gunste van de toezichthoudende taken in het centrum, preventie én
het gastheerschap.
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