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Binnenstad

Onderwijs en Duurzaamheid
De crisis is voorbij; Vlaardingen bloeit weer
op. D66 Vlaardingen wil dat we nu een
flinke stap maken en investeren in onze
toekomst, vooral voor onze kinderen, dus
met het oog op de langere termijn. Dat
betekent samen met de scholen en docenten extra stappen maken om het onderwijs
nog beter te maken. Onze kinderen verdienen allemaal de kans om zich optimaal te
ontplooien en te ontwikkelen.

Met extra energie en ambitie zet D66
Vlaardingen in op een levendige en gezellige binnenstad. Met de inzet van ondernemers en inwoners van Vlaardingen en de
gemeente bruist de binnenstad. We zien
graag meer variatie in winkels en horeca
en ook meer andere bedrijvigheid in de
binnenstad.
Meer mensen en vooral jongeren komen
wonen in de binnenstad. Het parkeerbeleid
wordt aangepast om deze ontwikkelingen
te ondersteunen maar zonder dat dit de
bewoners van de binnenstad benadeelt.

En we willen investeren in het verduurzamen van onze samenleving, onze huizen
en onze economie. Dat geeft ons een
betere kwaliteit van leven, een betere
gezondheid, een sterkere economie en
een fijnere leefomgeving. De blik is gericht
op de langere termijn; dus passen onze
investeringen in een gezond financieel
kader.

Sociaal, Groen,

Buitenruimte schoon, heel en
veilig
De bezuinigingen hebben hun sporen
nagelaten in de buitenruimte. D66
Vlaardingen wil dat het onderhoud van de
buitenruimte nu snel verhoogd wordt voor
zowel het groen als de bestrating en het
meubilair. Asociaal gedrag dat verloedering van de buitenruimte veroorzaakt wordt
aangepakt. De binnenstad krijgt extra
aandacht; hier is de kwaliteit van de buitenruimte dubbel belangrijk. Waar nodig
krijgt de binnenstad een extra opknapbeurt
en wordt de frequentie van schoonmaak
verder verhoogd.

Wonen
D66 Vlaardingen wil dat er meer woningen in het middensegment komen, zowel
huur als koop, met name eengezinswoningen. De gemeente moeten zoeken naar
mogelijkheden om meer investeerders en
projectontwikkelaars bij Vlaardingen te
betrekken. De sloop van te oude flats en
meergezinswoningen moet versneld worden.

Slagvaardig
D66Vlaardingen.nl
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Vlaardingen in 2030...
De afgelopen 7 jaar heeft D66 Vlaardingen verantwoordelijkheid genomen voor het bestuur van de
stad. In een stabiele coalitie, van zeer uiteenlopende politieke richtingen, is onder financieel moeilijke omstandigheden veel bereikt. De stad staat er financieel weer goed voor en een groot aantal
voorzieningen hebben wij in stand weten te houden.
Ook hebben wij veel taken vanuit Den Haag lokaal in de Vlaardingse samenleving goed vorm
kunnen geven. De mogelijkheden van het verbinden van wonen, economie, groen, cultuur, zorg,
duurzaamheid en onderwijs zijn oneindig én financieel en bestuurlijk zeer profijtelijk. De Federatie
Broekpolder, het Actieplan Economie, het Actieplan Wonen, de Kroepoekfabriek, de Stadsgehoorzaal, het Vlaardings Museum, de samenwerking met zorgverzekeraars, woningcorporaties en
andere gemeenten: 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. Zo simpel en doelmatig kan bestuurlijke vernieuwing zijn.
Hoe kijken wij dan naar een stad als Vlaardingen in 2030? Wij zien een stad waar wordt samengewerkt op alle niveaus, met en zonder tussenkomst van de gemeente. Waar de overheid niet
langer alle problemen wordt geacht op te lossen maar de gemeente vooral samen met inwoners,
instellingen en ondernemers aan de uitdagingen van de toekomst werkt. Een ruimdenkende en
ruimhartige stad die diversiteit heeft omarmd; een stad waar iedereen kan en mag meedoen en
zichzelf kan zijn.
D66 Vlaardingen ziet ook een stad waar duurzaamheid met succes een leidend thema is. Niet alleen in het handelen van de gemeente en de gemeentelijke organisatie. Maar ook in woningbouw,
bedrijvigheid, onderwijs, energie, natuur en milieu. Vlaardingen laat geen kans onbenut om grenzen van de eigen duurzaamheid te verkennen en zich hierin verder te ontwikkelen en profileren.
Heel concreet en praktisch een vooruitstrevende, complete stad, ook qua duurzaamheid, gericht
op de toekomst.
Wij zien een sociale stad die goed zorgt voor mensen die minder goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. D66 Vlaardingen weet dat dit begint met goed onderwijs, goede doorstroom en ook
een evenwichtig samengestelde lokale economie. Veel van de kinderen die nu naar school gaan,
wonen en werken in 2030 in Vlaardingen dankzij voortdurende aandacht voor woningbouw, economie en onderwijs.
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Vlaardingen is vooral ook een stad met voldoende sportieve, recreatieve en culturele voorzieningen. Met een levendige en gezellige binnenstad waar ook voor jongeren van alles te doen is. Met
voorzieningen die de stad compleet en vitaal maken. Voorzieningen die ervoor zorgen dat mensen
prettig wonen in Vlaardingen of er graag komen.
Onze stad is uniek gepositioneerd om te profiteren van samenwerking in de regio. Zowel met
Schiedam en Maassluis als in de Metropoolregio. In 2030 denkt en handelt Vlaardingen als vanzelfsprekend over zijn grenzen heen en is een verbindende factor in de samenwerkingsverbanden
met de gemeenten in onze regio. Samenwerking overkomt ons niet langer. Vlaardingen loopt voorop vanuit een goed begrepen eigenbelang en het besef dat je samen echt verder komt.
Tot slot is Vlaardingen in 2030 een stad waarin juist de verschillen en diversiteit van de Vlaardingers bijdragen aan het succes van de stad en de samenleving. Verschillen worden niet langer uitvergroot maar benoemd voor wat ze zijn en gebruikt om ons te versterken. Niet wat ons verdeeld
maar juist wat ons verenigd is bepalend voor de manier waarop wij met elkaar omgaan en onze
doelen proberen te verwezenlijken in 2030. Die opdracht ligt er nu, nadrukkelijker dan ooit.
Zal het er precies zo uitzien? Dat weet niemand. Wat we wel weten is dat we willen inzetten op
een duurzame toekomst, een toekomst waarin al onze kinderen de kans krijgen zich maximaal te
ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Een duurzaam, actief en participerend Vlaardingen. Dat wil ook zeggen dat we de volgende generaties niet opzadelen met negatieve consequenties van ons handelen nu.
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Onderwijs
Een leven lang leren

D66 Vlaardingen wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig: voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen maar ook voor
leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Er moet passend onderwijs zijn voor elk kind.
Behalve voor cognitieve vaardigheden en competenties moet er aandacht zijn voor lichaamsbeweging en sociale en culturele ontwikkeling. Het onderwijs moet gegeven worden in een veilige,
schone en duurzame omgeving in gebouwen die geschikt zijn voor het moderne onderwijs.
Om de resultaten van het onderwijs in Vlaardingen nog beter te maken is een goede rapportage
vereist. D66 streeft daarom naar een goede verslaglegging, zodat waar nodig bijgestuurd kan
worden.
Het onderwijs kan niet beter zijn dan de scholen en de docenten. Hun inzet en vakmanschap helpt
de leerlingen verder. Overbodige regels en administratie doen het tegendeel. D66 Vlaardingen
wil dat de gemeente onderwijsplannen in nauwe samenwerking met het onderwijs ontwikkelt. De
scholen en docenten moeten de ruimte hebben voor initiatief en zich ondersteund weten door de
gemeente. Alleen door goede samenwerking kunnen we onze kinderen de beste kansen geven
voor hun ontplooiing en ontwikkeling.

Ambitie
Onderwijs is het krachtigste instrument voor versterking van ieders kansen en vrijheden en van
ontwikkeling van de samenleving. In Vlaardingen is de werkloosheid relatief hoog en het inkomen
en opleidingsniveau van de bevolking zijn lager dan gemiddeld in Nederland. Uitstekend onderwijs
is het middel bij uitstek om deze achterstanden te bestrijden. Samen met de scholen willen we een
grote stap vooruitzetten om het onderwijs in Vlaardingen nog beter te maken. De gemeente kan
een belangrijke stimulerende rol spelen. Om dat optimaal te kunnen doen, wil D66 Vlaardingen
een ambitieus integraal onderwijs beleidsplan met specifieke doelen om de voortgang te kunnen
bepalen.
De standaard moet zijn dat Vlaardingen op alle aspecten beter presteert dan (ten minste) het
landelijk gemiddelde. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente een ambitieus plan met smart doelen
heeft vastgesteld en voor zover nodig een nulmeting heeft uitgevoerd voor het eind van 2018. De
gemiddelde score van de Cito-toets aan het eind van de basisschool ligt in Vlaardingen onder het
landelijk gemiddelde. Er gaan minder kinderen naar de havo en het vwo dan gemiddeld in Nederland.
Deze indicatoren volgen een deel van de ontwikkeling van kinderen, met name taal en rekenen.
Evenzo zijn er indicatoren waarmee ten minste een deel van de prestaties in het voortgezet onderwijs gevolgd kunnen worden. De ultieme ambitie voor het onderwijs is dat op alle terreinen de kinderen in Vlaardingen hetzelfde niveau bereiken als gemiddeld in Nederland, ongeacht de samenstelling van de bevolking. Dit is een grote uitdaging maar in nauwe samenwerking met de scholen
en docenten kunnen we dit realiseren.

Integrale kind centra en gepersonaliseerd onderwijs
D66 Vlaardingen wil dat alle kinderen meedoen en zich breed ontwikkelen. Het moet voorkomen
worden dat kinderen al jong een achterstand krijgen. Vlaardingen loopt voorop met de ontwikkeling van integrale kind centra (IKC). Daar zijn we trots op. Met de IKC’s kan optimale ontwikkeling en ontplooiing van ieder kind het best gerealiseerd worden. Een volgende stap om dit doel te
bereiken is om ook de peuterspeelzaal in het IKC te integreren.
D66 Vlaardingen wil dat in Vlaardingen alle kinderen een ‘ontwikkelingsrecht’ krijgen voor bijvoorbeeld 5 dagdelen per week. Dus geen plicht, maar wel als norm, als uitgangspunt dat alle kin-
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deren vanaf 2 jaar een aantal dagdelen op het IKC zijn. Dan kan het nog beter vroeg gesignaleerd
en geadresseerd worden als een kind een achterstand dreigt te ontwikkelen.
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zijn nu al belangrijk hiervoor. Het is belangrijk vast te stellen of alle kinderen die VVE nodig hebben dat ook krijgen en of die educatie effectief is. Ook voor
VVE moet het doel zijn betere resultaten te bereiken dan het landelijk gemiddelde. Voor- en vroegschoolse educatie moet vergoed worden voor alle kinderen voor wie VVE wenselijk is zodat voor
geen enkel kind er een financiële beperking is om aan VVE deel te nemen. Voor de indicatiestelling moet een ruime definitie gebruikt worden; er moet actief gemonitord en zo nodig gestimuleerd
worden dat deze kinderen ook echt aan VVE gaan deelnemen.
Kinderen moeten ook makkelijk mee kunnen doen met sport en cultuur. Dit kan ook het best gerealiseerd worden via de IKC’s.
In het voortgezet onderwijs speelt Vlaardingen ook een belangrijke rol in de modernisering van het
onderwijs. Vlaardingen doet met 4 scholen mee in de landelijke groep van 18 scholen die gepersonaliseerd onderwijs gebaseerd op het Zweedse model Kunskapskolan, aan het invoeren zijn
in het VO. Na voorbereidingen vanaf 2012 is het programma in 2016 van start gegaan. Het duurt
daarom nog een paar jaar voordat de resultaten goed zichtbaar worden, maar de betrokkenen
verwachten er veel van. Ook hier mogen we trots op zijn. D66 Vlaardingen steunt deze ontwikkeling van harte.
Het moderne onderwijs vraagt soms om andere ruimtes en faciliteiten dan meer traditionele onderwijsvormen. In het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs dient dit serieuze aandacht te
krijgen.

De kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs staat voorop en die moet goed zijn voor alle leerlingen. De gemeente heeft daarbij een belangrijke stimulerende rol. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente zwakke
scholen of scholen die dat dreigen te worden ondersteunt om zo snel mogelijk te verbeteren. Zo
nodig moet subsidie gegeven worden, bijvoorbeeld om docenten te kunnen bijscholen. Het streven moet zijn dat alle scholen tenminste een voldoende beoordeling krijgen van de onderwijsinspectie.
Ook in Vlaardingen wordt het moeilijk vacatures te vervullen met goede, gekwalificeerde docenten. D66 Vlaardingen wil het inzetten van onbevoegde docenten voorkomen. Bij het onderwijs
werken veel mensen in deeltijd. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente samen met de scholen
onderzoekt hoe het voor docenten aantrekkelijk kan worden gemaakt iets meer te gaan werken.
D66 Vlaardingen is blij met de RPO Rijnmond, de regionale opleidingsschool die een belangrijke
bijdrage levert aan het opleiden en professionaliseren van leraren in de regio. D66 Vlaardingen
zou graag zien dat alle VO-scholen in Vlaardingen hieraan meedoen.

9

Kleinere klassen zijn een belangrijk middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. D66
Vlaardingen wil dat de klassen in Vlaardingen kleiner zijn dan gemiddeld in Nederland. Nu zijn ze
beduidend groter dan gemiddeld.
Authentiek leren (ervaring opdoen met opdrachten waarvan de uitkomst er echt toe doet) is een
van de meest effectieve manieren van leren. Voor het voortgezet onderwijs kunnen zulke opdrachten goed opgezet worden samen met ondernemingen of maatschappelijke organisaties. D66
Vlaardingen wil dat de gemeente hierbij een stimulerende en coördinerende rol speelt en ook zelf
projecten voor authentiek leren aanbiedt.
Het onderwijs moet aan zowel jongens als meisjes zo goed mogelijke kansen geven om het beste
uit zichzelf te halen. Idealiter zijn er net zoveel mannelijke als vrouwelijke docenten op school en
is het onderwijs erop gericht om zowel “mannelijke” als “vrouwelijke” talenten te ontwikkelen. D66
Vlaardingen wil dat scholen ernaar streven ook voor de ontwikkeling van jongens de optimale omgeving te bieden.
Het betrekken van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind is een belangrijk middel voor de school om de effectiviteit van onderwijs zo goed mogelijk te maken. Dit is ook al van
belang bij de voorschoolse educatie.
Zonder goede stageplaatsen geen goed onderwijs. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente onderzoekt of leerlingen met een naam of uiterlijk die duiden op een migratieachtergrond problemen
hebben om geschikte stageplaatsen te krijgen. Als dat het geval is dan moet de gemeente dit in
overleg met scholen en maatschappelijke organisaties aanpakken.
D66 Vlaardingen wil dat de gemeente een actieve rol speelt om inburgering van migranten te versnellen. Het leren van Nederlands moet onmiddellijk na aankomst beginnen.
D66 Vlaardingen wil regelmatig met de scholen en besturen in overleg om samen te onderzoeken
hoe we het onderwijs in Vlaardingen nog beter kunnen maken.

Schoolverzuim en vroegtijdige schoolverlating
Het Regionaal Bureau Leerplicht Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (RBL), dat de taken uitvoert die deze gemeenten zijn opgedragen krachtens de leerplichtwet, is in 2014 van start gegaan.
Geen kind mag thuis zitten en geen kind mag het onderwijs zonder diploma verlaten. Om dit
te bereiken werkt het RBL samen met de scholen, het Steunpunt Jongeren, Jeugdzorg en met
Stroomopwaarts. D66 Vlaardingen wil dat er een strakke verzuimregistratie wordt ingevoerd, die
een vergelijking mogelijk maakt van het verzuim en de voortijdige schoolverlating in Vlaardingen,
met die in Nederland als geheel. D66 Vlaardingen wil expliciet beleid om spijbelen en ander verzuim, alsook voortijdige schoolverlating te verminderen.

Veilige, gezonde en duurzame scholen
Leerlingen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. Dit
betreft zowel sociale als fysieke veiligheid en zowel psychische als lichamelijke gezondheid. D66
Vlaardingen wil dat in alle scholen de lucht fris en schoon is en dat de gebouwen goed geïsoleerd
en duurzaam zijn. Hier draagt de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid. De prestaties
van de school op het gebied van duurzaamheid moeten goed zichtbaar worden gemaakt, zodat de
kinderen uiteindelijk kunnen opgroeien in een omgeving waarin duurzaamheid ertoe doet.
Conciërges vervullen in scholen een waardevolle rol, ook met betrekking tot de sociale veiligheid.
D66 Vlaardingen ziet graag dat de functie van conciërge behouden blijft en dat het aantal scholen
met een conciërge zelfs toeneemt.
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Gezonde voeding en voldoende beweging zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. D66 Vlaardingen wil graag dat de scholen een actieve rol spelen op dit gebied. Er is maar
een enkele school die een gezond ontbijt aanbiedt en ook het bewegingsonderwijs krijgt nog niet
op alle scholen de aandacht die het verdient. In aanvulling op het eigen bewegingsonderwijs kan
een school bijvoorbeeld ook de deelname van leerlingen aan sportactiviteiten, of het lid worden
van een sportclub, stimuleren. D66 Vlaardingen zou graag zien dat de scholen hun activiteit voor
het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) programma intensiveren.

Afstemming van onderwijsvraag en -aanbod
De vraag vanuit de samenleving naar mensen met bepaalde kennis en vaardigheden en het
aanbod vanuit het onderwijs zouden goed op elkaar moeten aansluiten. Vraag en aanbod zijn
constant in ontwikkeling. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente in overleg met de betrokken partners voortdurend na blijft gaan of vraag en aanbod nog goed op elkaar aansluiten, opdat zonodig
vroegtijdig bijgestuurd kan worden. Dit betreft zowel het type scholen en de aantallen leerlingen,
als het onderwijsaanbod en de toegepaste middelen, zoals geschikte praktijklessen en ICT-onderwijs.
Speciale aandacht is op dit moment nodig voor technisch onderwijs. Het aantal leerlingen dat
in het vmbo en mbo voor een technische richting kiest is te laag. Om de interesse in techniek te
stimuleren is TechNet opgezet. Op sommige scholen is dit goed opgepakt; bij andere nog niet.
D66 Vlaardingen wil dat TechNet op alle scholen ingezet wordt om jongeren te laten kennismaken
met techniek. In het voorgezet onderwijs moet er een opleiding komen die meer op technische
vaardigheden gericht is en beter aansluit bij de vraag van het regionale bedrijfsleven. Er moet ook
plaats zijn voor traditionele ambachtsopleidingen zoals voor timmerman, metselaar en loodgieter.

FIA
D66 Vlaardingen is blij met de komst van de Food Innovation Academy (FIA). In het pand aan de
Industrieweg, naast initiatiefnemer Steensma, worden jongeren op mbo of hbo-niveau opgeleid tot
levensmiddelentechnologen inclusief stage- en baangarantie. D66 is blij dat Vlaardingen dit initiatief van het bedrijfsleven financieel kan ondersteunen. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat
de gemeente de komende jaren meer van dit soort onderwijsprojecten, bijvoorbeeld in de techniek
(zoals metaalnijverheid) en de zorg, gaat ondersteunen en daarmee tevens een impuls geeft aan
het lokale bedrijfsleven. Een niet te verwaarlozen aspect hierbij is dat op deze manier ook de jeugdwerkloosheid kan worden teruggedrongen. In het integraal huisvestingsplan zou met een dergelijke ontwikkeling rekening moeten worden gehouden.

Een leven lang ontwikkelen
Ook in Vlaardingen hebben innovatie en globalisering grote impact. Veranderingen verlopen
steeds sneller. Het is meer dan ooit nodig om te blijven leren, en kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Een leven lang. Alleen dan ben je in staat je aan te passen aan veranderende
omstandigheden en te voorkomen dat je buitenspel komt te staan. D66 Vlaardingen wil dat de
gemeente, werkgevers, scholen en andere maatschappelijke organisaties stimuleren dat iedereen
zich blijft scholen en ontwikkelen. Bestrijding van laaggeletterdheid vormt hierbij weliswaar een
belangrijk aspect maar een leven lang blijven leren is voor iedereen de beste manier om op de
toekomst voorbereid te zijn en te blijven.
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Economie en binnenstad
Ondernemerschap stimuleren

D66 waardeert en stimuleert ondernemerschap. Het moet voor bestaande en startende bedrijven aantrekkelijk zijn om in Vlaardingen te ondernemen. De gemeente heeft hierbij een sterke
rol en zorgt voor: Een proactieve dienstverlening, een goede bereikbaarheid, samenwerking met
omliggende gemeenten en ondernemers, aantrekkelijke en veilige gebieden die duurzaam zijn,
onderwijs dat aansluit op de behoefte van de lokale bedrijven en een stad waar jong en oud graag
willen wonen.

Ruimte voor ondernemers
Vlaardingen heeft ten opzichte van vergelijkbare gemeenten weinig werkgelegenheid. Door het
scheppen van een aantrekkelijk ondernemersklimaat kunnen bestaande bedrijven in staat worden
gesteld om te groeien en hoeven ze geen reden meer te hebben om uit Vlaardingen te vertrekken.
Nieuwe bedrijven die de stad versterken en aansluiten bij het aanbod van personeel en locaties
moeten worden aangetrokken.
D66 wil dat lokaal ondernemerschap wordt gestimuleerd. Hierbij moet de gemeente extra aandacht schenken aan startende ondernemingen, bijvoorbeeld door middel van lastenverlaging en
het stimuleren van de omzetting naar en het gebruik van (leegstaande) panden als bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp-ers en starters. D66 Vlaardingen wil dat startende ondernemers de eerste
3 tot 5 jaar geen onroerendezaakbelasting (OZB) hoeven te betalen.
Het is voor de lokale economie van groot belang dat relatief kleine ondernemingen en zzp-ers in
de gelegenheid worden gesteld om als gemeentelijk leverancier in aanmerking te komen. Minimaal 30% van het bedrag dat door de gemeente aan inkoop besteed wordt, moet gegund worden
aan lokale ondernemers.
Als die keuzemogelijkheid bestaat, zal de gemeente kiezen voor aanbod met een fairtradekeurmerk.
De gemeente heeft al veel gedaan om vergunningen sneller te verlenen en ondernemers meer
ruimte en verantwoordelijkheid te geven. D66 Vlaardingen juicht dat toe. Maar de veiligheid moet
natuurlijk wel goed geborgd blijven. Daarom moet zorgvuldig overwogen worden op welke manieren de vergunningverlening verder verbeterd kan worden. D66 Vlaardingen wil een meldpunt
waarbij Vlaardingers direct kunnen aangeven welke regelgeving vertragend of problematisch
werkt. Welke problemen ondervinden startende ondernemers bij de aanvraag van vergunningen,
of wat kost een bedrijf in de dagelijkse bedrijfsvoering te veel tijd? Door dit te onderzoeken, wordt
inzichtelijk waar we als gemeente nog stappen kunnen zetten in het vereenvoudigen of afschaffen
van regelgeving. Zo maken we ondernemen makkelijker en aantrekkelijker.
De gemeente moet een katalyserende rol spelen bij initiatieven van burgers en ondernemers. Ze
helpt proactief bij het voldoen aan de nodige regelgeving, wijst de weg, legt verbanden en brengt
de juiste partijen en specialisten met elkaar in contact. D66 wil één servicemanager voor ondernemers, die structureel in verbinding staat met belangenverenigingen en die spreekuren houdt.
De servicemanager kan tevens bemiddelen tussen de gemeente en ondernemers. Hierbij kunnen
procedures worden vereenvoudigd door toepassing van digitale volgsystemen en dossiers voor
veelvoorkomende aanvragen. De gemeente moet in het bijzonder alert zijn op mogelijkheden
om jonge ondernemers te steunen en stimuleren. Zij spelen een cruciale rol in het aantrekkelijk
houden van de stad voor jongeren, en het creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Innovatie
D66 ziet graag dat Vlaardingen zich continue verbetert en zich goed aanpast aan de voortdurend
veranderende wereld. Wij willen onze kinderen in een nog beter, mooier en duurzamer
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Vlaardingen laten wonen en leven. Dit kan alleen door te innoveren en veranderingen succesvol te
implementeren. Uiteraard in samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke
organisaties, deskundigen en inwoners van de stad. De gemeente moet verbinden en regisseren,
alsmede middelen ter beschikking stellen om deze partijen bij elkaar te brengen. Er moet van
een afwachtende en verwijzende cultuur een omslag gemaakt worden naar een cultuur waarin
alle partijen de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen om de overeengekomen ambities te
verwezenlijken.
De enige economische en rendabele toekomst is een duurzame toekomst, ook lokaal.
Niet alleen op het gebied van duurzaamheid geldt dat er ruimte moet zijn om te experimenteren,
teneinde te kunnen innoveren. Ondernemers en burgers moet ruimte geboden worden om de
gemeente uit te dagen en te bewijzen dat hun ideeën en initiatieven werkbaar en haalbaar zijn.
D66 wil dat de gemeente hiervoor mensen, middelen en locaties beschikbaar stelt en zelf ook de
nodige experimenten uitvoert.

Stadsontwikkeling
Jongeren zijn medebepalend voor de groei en bloei van onze stad en haar economie. In en om
Vlaardingen bevinden zich allerlei mogelijkheden binnen handbereik, voor opleiding, uitgaan en
vrijetijdsbesteding. D66 wil jongeren centraal stellen in de vele actieplannen die er zijn en nog zullen worden opgesteld. Bijvoorbeeld, in het Actieplan Wonen moet de beschikbaarheid van woningen voor jongeren een hogere prioriteit krijgen. Verder wil D66 de jongeren meer binden aan de
stad, door de plaatselijke horeca meer te laten samenwerken en het aanbod van aantrekkelijke
evenementen te vergroten.
D66 wil dat de gemeente de regie voert als het gaat om stadsontwikkeling gezamenlijk met ondernemers en inwoners. Dit geldt bijvoorbeeld zowel voor bedrijventerreinen als voor de binnenstad.
De vele plannen en ideeën die met allerlei betrokkenen de afgelopen periode zijn besproken en
overeengekomen dienen te worden uitgewerkt en ook daadwerkelijk uitgevoerd. De tijd van uitvoeren en aanpakken is aangebroken, zonder de visie uit het oog te hoeven verliezen. De gemeente
leidt, motiveert, geeft het goede voorbeeld en creëert draagvlak. Hierbij moet goed gekeken worden naar en geleerd worden van de succesvolle aanpak bij andere steden en omliggende gemeenten.
Ondernemers moeten nog meer verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen (en nemen!) voor hun
eigen verblijfsgebieden. Ook hier moet de gemeente faciliteren door goed overleg en de inzet van
beschikbare middelen over te laten aan de belanghebbenden.
D66 wil leegstand wegwerken door flexibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig te
saneren. In de binnenstad moet niet alleen gewinkeld kunnen worden maar moeten, om de levendigheid te verhogen, veel meer functies zoals horeca, cultuur, onderwijs, evenementen en zelfs
lokale productie (zoals een brouwerij, broodbakken), geïntegreerd worden. De huidige leegstand
en leegloop in de binnenstad is een bron van grote zorg voor de inwoners van Vlaardingen. Ook
de variatie binnen het winkelbestand en de horeca komen in aanmerking voor verbetering. De
gemeente moet met nog meer energie en creativiteit streven naar een levendigere en gezelligere
binnenstad. Het wegnemen van irritatie over het parkeerbeleid bij een aanzienlijk deel van de
Vlaardingers kan hier een stimulerende rol bij spelen. Ook de staat en het onderhoud van de buitenruimte in de binnenstad zijn van groot belang. Juist daar moet alles schoon, heel en veilig zijn,
altijd! Hierin moet snel verbetering komen.
D66 is een voorvechter van deregulering. Sommige regels dienen niet meer het doel waarvoor ze
zijn opgesteld of zijn door bepaalde ontwikkelingen achterhaald. De lokale overheid krijgt steeds
meer ruimte om met deregulering te experimenteren. Een horecaondernemer moet drank kunnen schenken, maar bijvoorbeeld ook flessen met drank los kunnen verkopen en een winkel moet
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flessen kunnen verkopen maar ook een wijntje kunnen schenken. Deregulering, maar wel met
gezond verstand en gebalanceerd, want regels bieden gewoonlijk ook de nodige bescherming.
D66 Vlaardingen heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de
vrijheid hebben om gezamenlijk hun openingstijden te bepalen, zolang er geen overlast ontstaat
en er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Hierdoor kan het aanbod in de stad aantrekkelijker worden en meer worden afgestemd op de behoeften van gebruikers en andere belanghebbenden.
D66 wil af van de precariobelasting voor terrassen in Vlaardingen. Terrassen zijn een verrijking
voor de stad en moeten dus niet worden belast.

Hoe gaan de ondernemers en winkels in Vlaardingen om met de toenemende internet-economie?
Dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf, maar de gemeente kan hierbij
een rol spelen, bijvoorbeeld door soepel om te gaan met bestemmingen en regelgeving, die nu
nog internetverkoop op bepaalde locaties in de weg kunnen zitten.
D66 wil dat bedrijven en inwoners in 2025 in heel Vlaardingen toegang hebben tot het glasvezelnet. Dit maakt onze gemeente toekomstbestendig en aantrekkelijker voor jongeren, alsmede
nieuwe en bestaande bedrijven. Om dit kostengunstig te realiseren moet de aanleg hiervan gecombineerd worden met andere infrastructurele werkzaamheden.
De bereikbaarheid van Vlaardingen is erg goed. Dit biedt allerlei mogelijkheden, zeker nu Rotterdam op verschillende fronten zijn begrenzingen nadert. D66 Vlaardingen wil dat er actief gezocht
wordt naar mogelijkheden onze goede bereikbaarheid nog meer te gebruiken om het economisch
klimaat te ondersteunen en de binnenstad aantrekkelijker te maken.
Met de komst van de Hoekse lijn wordt Vlaardingen met het openbaar vervoer nog beter bereikbaar. Echter, zodra de reiziger in Vlaardingen Centrum uitstapt, lijkt de tijd stil te hebben gestaan
en moet er gezocht worden naar de route naar het historische centrum of naar andere aantrekkelijke locaties binnen de gemeente Vlaardingen. D66 wil dat het gebied rondom het station op
zo’n manier wordt ontwikkeld dat het aantrekkelijk wordt om daar uit te stappen en daarna ook in
Vlaardingen te blijven. Het gebied rondom het station moet de verbinding gaan vormen tussen
het aantrekkelijke historische centrum en de spannende en dynamische rivierzone. De gemeente
moet hierin gaan investeren.
Met het aanstaande vertrek van Unilever in 2019, ligt er voor de gemeente een uitdaging om
onder andere gezamenlijk met de provincie en de Metropoolregio te werken aan de verdere
ontwikkeling van de Rivierzone. Hierbij moeten werken en wonen in goed evenwicht met elkaar
zijn. Zowel het vervoer over water als de nieuwe lightrail vormen hierbij onmisbare factoren.
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Duurzaamheid en leefomgeving
Schoner, groener, gezonder

D66 Vlaardingen is ervan overtuigd dat de overgang naar een duurzame samenleving veel kansen
biedt. Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is arbeidsintensief. Dat
levert banen op en ruimte voor innovatie. We kunnen onze leefomgeving, zowel binnenshuis als in
de stad, aantrekkelijker maken. Veel duurzame oplossingen zijn nu al goed betaalbaar en leveren
burgers en bedrijven steeds vaker financiële voordelen op. Er liggen veel kansen voor groene
groei in de circulaire economie, waarin door slim ontwerp en hergebruik, afval niet meer bestaat.
Deze ontwikkelingen wil D66 Vlaardingen versnellen.

De rol van de gemeente
Vlaardingen heeft een goede startpositie om op het gebied van duurzaamheid snel vooruitgang
te kunnen boeken. Vlaardingen is nu al een groene gemeente. We hebben al belangrijke stappen
gezet om de mogelijkheden tot het opwekken van windenergie te gaan benutten. Het Actieplan
Wonen biedt prachtige kansen om wijken en woningen duurzamer, groener en aantrekkelijker te
maken. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente hierin een leidende rol pakt door zelf het goede
voorbeeld te geven en de overgang naar een duurzame samenleving met duidelijke regels en
gerichte stimulering te versnellen:
• D66 Vlaardingen vindt dat de gemeente met woningcorporaties ambitieuzere afspraken over
verduurzaming moet maken.
• Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid moet duurzaamheid een expliciete prioriteit worden. Door
eisen te stellen aan hergebruik, worden ondernemers uitgedaagd met nieuwe oplossingen te komen. Innovatie en verbetering worden extra gestimuleerd door te streven naar het afnemen van
diensten in plaats van producten, bijvoorbeeld 'licht' in plaats van 'lampen'. Verderop wordt nog
een voorbeeld genoemd.
• Ook met voorlichting en bewustwording kan de gemeente een belangrijke positieve rol spelen.
Een proactieve energiecoach kan bedrijven en particulieren helpen snel veel energie te besparen.
• De gemeente kan verduurzaming stimuleren en faciliteren ten aanzien van organisaties als scholen, semioverheidsinstanties en maatschappelijke organisaties zoals sportclubs.
• Door de eigen gebouwen versneld energieneutraal te maken, zelf elektrisch te rijden en te streven naar circulair gebruik van materialen, geeft de gemeente het goede voorbeeld en doet
Vlaardingen snel relevante ervaring op.
• Soms blijken er regels te zijn die verduurzaming in de weg staan, bijvoorbeeld de verplichte
gasleiding voor nieuwbouw. De gemeente moet regels schrappen of aanpassen als ze Vlaardingers in de weg zitten in het streven naar een duurzame stad.
Al met al wil D66 Vlaardingen dat de gemeente verbetering van duurzaamheid en leefomgeving
tot beleidsprioriteit verheft, zodat Vlaardingen zich kan ontwikkelen tot een leidende gemeente op
dit gebied.

Energie en klimaat
D66 Vlaardingen wil dat de gemeente voor elke wijk een plan opstelt om die wijk energieneutraal
te maken. In 2030 moeten er 17000 woningen in Vlaardingen energieneutraal zijn. In 2050 moeten
alle woningen dat zijn. Energiebesparende maatregelen zoals dubbel glas en geïsoleerde muren
leiden tot een win-win-win situatie. Door woningen en bedrijfspanden energiezuiniger te maken,
wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. Een schoner milieu biedt gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven.
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D66 Vlaardingen wil ook de handhaving van de Wet Milieubeheer intensiveren, zodat bedrijven
daadwerkelijk alle maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Bij de inkoop van
energie kan de gemeente bedingen dat hiertoe in Nederland extra capaciteit voor het opwekken
van groene energie wordt gerealiseerd. De gemeente streeft ernaar 100% groene, liefst in Nederland opgewekte, energie te gebruiken.

Schone lucht
D66 Vlaardingen streeft naar een snelle overgang naar autorijden zonder kwalijke uitstoot, bijvoorbeeld elektrisch rijden. Dat betekent minder fijnstof, minder CO2-uitstoot en minder verkeerslawaai. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente daartoe in voldoende oplaadpunten voorziet en
voorwaarden stelt bij de aanbestedingen inzake openbaar vervoer. In overleg met externe partijen
kunnen wellicht betere oplossingen gevonden worden voor het openbaar vervoer en kan de transitie sneller uitgevoerd worden. Ons doel is om het openbaar vervoer binnen afzienbare tijd volledig
te elektrificeren. De gemeente gaat zelf vóór 2022 over op uitstootvrij rijden.
De kwaliteit van de lucht rond scholen en sportvelden verdient extra aandacht. D66 Vlaardingen
wil dat onze kinderen in schone lucht kunnen leren en sporten.
D66 Vlaardingen wil dat de gemeente in overleg met de maatschappelijke partners streeft naar de
invoering van een milieuzone in de gehele stad, niet later dan in 2021.

D66 Vlaardingen wil meer de aandacht vestigen op fietsers en voetgangers. De wandel- en fietspaden kunnen beter, zowel wat het aantal betreft als de kwaliteit. Er moet een aantrekkelijke
verbinding voor fietsers en voetgangers komen vanaf station centrum naar de binnenstad. Hetzelfde geldt voor betere stallingen en voor de aanleg van groene golven voor fietsers.
Met de aangegeven maatregelen moet het mogelijk zijn om de hoeveelheid fijnstof, zoals bijvoorbeeld gemeten op de Marathonweg, de komende 6 jaar te halveren.

Afval bestaat niet
Om de overgang naar een circulaire economie te helpen versnellen wil D66 Vlaardingen dat er
zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsovens terecht hoeft te komen. De ontwikkelingen
op het gebied van na-scheiding bieden mogelijkheden om de nu nog noodzakelijke verbranding
van restafval terug te dringen. Dat kan zonder bewoners zwaar te belasten met het zelf moeten
scheiden van afval, iets wat in flats en kleinere woningen moeilijk te realiseren valt. Het hoogwaardig hergebruik laten toenemen van de huidige 26% naar 80% in 2025 lijkt een realistische ambitie.
De circulaire economie biedt als zodanig veel kansen voor innovatieve ondernemers. Er worden
voor dat wat nu nog als afval gezien wordt, steeds meer toepassingen gevonden die veelal ook
hoogwaardiger zijn. Voorbeelden: koffiedik kan gebruikt worden als voedingsbodem voor paddenstoelen en van fruitafval kan leerachtig materiaal gemaakt worden. Er komen steeds meer
bedrijven die als grondstof het afval van een ander bedrijf gebruiken. D66 Vlaardingen wil dat de
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gemeente deze ontwikkelingen aanmoedigt en ondersteunt, bijvoorbeeld bij het vinden van geschikte huisvesting. Waar zich de mogelijkheid voordoet, dient de gemeente te kiezen voor inkopen
van een dienst in plaats van een product. In bovengenoemd voorbeeld kan de leverancier eigenaar van de koffie en de bekers blijven en zorgdragen voor verwerking van het afval. De gemeente koopt enkel de verstrekking van koffie.
D66 Vlaardingen wil papierverspilling terugdringen door de huidige (nee-nee en ja-nee) brievenbusstickers te vervangen door een systeem waarbij huis-aan-huis bladen en ongeadresseerd
reclamedrukwerk alleen bezorgd worden bij woningen waarvan de bewoners daar expliciet voor
gekozen hebben.

Droge voeten
De steeds heftiger regenbuien hebben al een aantal keren wateroverlast veroorzaakt. D66
Vlaardingen wil de waterbuffers vergroten door meer groene tuinen, meer half waterdoorlatende
parkeerplaatsen en meer groene daken. Dit kan helpen voorkomen dat grote investeringen in het
rioleringsstelsel noodzakelijk worden. Hierbij zoeken we nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap.

Natuur en een groene leefomgeving
D66 Vlaardingen hecht grote waarde aan de aanwezigheid van natuur en groen in de stad. De
Broekpolder en de Stadsparken leveren in Vlaardingen een buitengewoon waardevolle bijdrage
aan een prettige leefomgeving. Bestemmingsplannen mogen dit wat ons betreft in principe niet
aantasten. Waar er toch natuur of groen moet sneuvelen, is D66 Vlaardingen voorstander van
een verplichting tot herplanting of natuurcompensatie binnen de gemeentegrenzen. D66 Vlaardingen wil dat de komende vier jaar de tien meeste grijze plekken in de stad vergroend worden door
het planten van bomen en struiken, alsmede het inrichten van miniparkjes. Bewoners krijgen de
gelegenheid om die meest grijze plekken aan te wijzen en mee te bepalen op welke manier de
vergroening dient te worden vormgegeven. Als gevolg van bezuinigingen is het onderhoud van het
groen in de stad de laatste jaren achtergebleven bij wat de Vlaardingers graag zouden zien. Het
groen in de wijken staat er te vaak weinig verzorgd bij. D66 Vlaardingen wil dat het onderhoudsniveau weer verhoogd wordt en ook dat aan de kwaliteit van uitvoering van het werk extra aandacht wordt besteed. We willen dat Vlaardingen binnen vier jaar weer de groenste stad van Nederland wordt. Een stad die schoon, mooi en groen is, waar Vlaardingers met recht trots op kunnen
zijn.
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Meedoen in de maatschappij
Iedereen een gelijkwaardige kans

Het kunnen meedoen in de maatschappij is onmisbaar om gelukkig te kunnen leven. D66
Vlaardingen vindt dat de gemeente er samen met de Vlaardingers alles aan moet doen om de
Vlaardingers zo gezond, gelukkig en tevreden mogelijk te kunnen laten zijn. D66 zet in op een
samenleving waarin men voor elkaar zorgt en waarin goede initiatieven de ruimte krijgen. Ook in
de zorg moet geïnnoveerd kunnen worden.

Zorg dichtbij
Het komt mensen ten goede als zij zich zo lang mogelijk zelf kunnen redden met de hulp van
mensen die dichtbij hen staan en hen bekend zijn. Door samen met de omgeving te kijken naar
wat er door die omgeving kan worden opgevangen en daarna de vinger aan de pols te houden,
blijft goede zorg betaalbaar en toegankelijk. D66 vindt het echter wel heel belangrijk dat dit maatwerk blijft. We moeten voorkomen dat professionele hulp vanwege het budget niet snel genoeg
wordt ingeschakeld. Zo kunnen we voorkomen dat een hulpvraag uitgroeit tot een groot probleem.
Waar mogelijk moet in de samenleving naar hulp worden gezocht, maar wanneer het nodig is,
moet met de nodige snelheid passende zorg geboden worden. D66 Vlaardingen is voorstander
van het in 2015 ingevoerde principe ‘één gezin, één plan en één regisseur’, door middel van de
inzet van wijkteams. Er is dan één instantie die het zorgproces en de zorgvraag kent en in de
wirwar van instanties het overzicht kan behouden.
Nu in beginsel de wijkteams operationeel zijn, wordt het tijd voor een professionaliseringsslag. Het
is eerder regel dan uitzondering dat een huishouden meer dan één hulpvraag heeft. De wijkteams
bestaan uit gespecialiseerde professionals, zoals psychologen en jeugdconsulenten. Zij worden
geacht om zoals een ‘allrounder’ dat kan, te kunnen herkennen waar de overige problemen liggen.
Het is daarom belangrijk dat de gemeente inzet op het vergroten van de algemene kennis bij deze
professionals, zodat onderliggende problemen sneller kunnen worden herkend en aangepakt.
Daarnaast is het belangrijk dat wordt ingezet op de aansluiting van huisartsen bij de wijkteams.
Huisartsen kunnen weliswaar doorverwijzen naar specialistische zorg, maar vanwege de vaak
voorkomende meervoudige problematiek, is een onderzoek door een wijkteam in zulke gevallen
essentieel.

Gelijkwaardige kansen vanaf de eerste dag
Een kind verdient het om gezond en veilig op te groeien en de mogelijkheid te krijgen zich op zijn
of haar manier te ontwikkelen. Als dit niet mogelijk is, niet lukt of als een kind toch met zichzelf in
de knoop raakt is er hulp beschikbaar vanuit het wijkteam. Maar voorkomen is beter dan genezen.
Vandaar dat wij specifiek aandacht willen voor de voorlichting aan jongeren.
Met een hogere mate van zelfvertrouwen voelen kinderen zich gelukkiger en kunnen zij op jonge
leeftijd beter omgaan met negatieve invloeden. D66 wil daarom aandacht schenken aan het versterken van de eigen kracht van kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld met de onlangs ingevoerde
‘Challenge Day’, waardoor jongeren in hun kracht worden gezet. De YETS-foundation, een stichting die basketbal koppelt aan normen en waarden en een gezonde toekomst, heeft laten zien
een enorme impact te kunnen hebben in het leven van kwetsbare jongeren. D66 Vlaardingen is
voorstander van de inzet van deze werkwijze op meer scholen en het ontwikkelen van andere
methoden om de YETS-visie gestalte te geven. Daarnaast verwelkomen wij graag andere en
nieuwe initiatieven die jongeren begeleiden in het vinden van hun plaats in de wereld.
Ten aanzien van jongeren heeft de gemeente een belangrijke functie bij de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat hier om de verschillende kanten van seksualiteit, zoals soa’s
en ongewenste zwangerschappen, om de gevaren van alcohol of drugs, maar ook om het leren
luisteren naar je lichaam. Jongeren lopen een verhoogd risico op gehoorschade, en ook
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burn-outs zijn niet meer vreemd onder jongeren. Initiatieven die voorlichting aan kinderen en jongeren verbeteren op een manier die dicht bij hen staat, zoals JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) steunen wij dan ook van harte.
Relatief veel Vlaardingers kampen met overgewicht en doen weinig aan sport. Het aantal kinderen
dat lid is van een sportvereniging ligt bijzonder laag. Als kinderen op jonge leeftijd overgewicht
krijgen is dat nadelig voor hun ontwikkeling. Het JOGG-programma probeert dit te voorkomen.
Vlaardingen doet hieraan mee maar met weinig middelen. D66 Vlaardingen wil dat JOGG meer
prioriteit krijgt en dat intensiever geprobeerd wordt te voorkomen dat kinderen overgewicht ontwikkelen.

Iedereen kan meedoen
Het moet voor alle Vlaardingers mogelijk zijn om deel te nemen aan de samenleving. Zonder een
zekere betekenis binnen de samenleving kan eenzaamheid ontstaan. Het is voor D66 Vlaardingen
nog niet voldoende duidelijk in hoeverre eenzaamheid in Vlaardingen voorkomt. Eenzaamheid
ontstaat veelal geleidelijk en achter de voordeur. D66 Vlaardingen vindt dat hiernaar onderzoek

moet worden verricht, opdat hier beter op kan worden ingespeeld.
D66 Vlaardingen wil daarnaast meer aandacht schenken aan laaggeletterdheid. Deze vorm van
achterstand heeft een impact op alle aspecten van een goed leven. Het belemmert mensen bij het
meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld met werk, studie of boodschappen doen, maar ook de
gezondheid van laaggeletterde mensen kan in het gedrang komen: het lezen van een bijsluiter of
het invullen van formulieren in het ziekenhuis is voor hen niet of nauwelijks te doen.
Er zijn verschillende aanpakken beschikbaar maar hier is niet altijd genoeg onderlinge samenhang. Het is ook niet voldoende duidelijk of deze tot het gewenste resultaat leiden. Het is belangrijk dat het probleem bekend is bij de degenen die contacten onderhouden met laaggeletterden en
dat men voldoende bekend is met de binnen Vlaardingen geboden mogelijkheden. De gemeente
dient als aanjager en als verbinder tussen de verschillende partijen te fungeren. Daarnaast is het
de taak van de gemeente om de voortgang te bewaken en vast te stellen welke methoden om
laaggeletterdheid te bestrijden het meest effectief zijn.

Werken aan een goede toekomst
Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen, ook als dat niet op de gebruikelijke manier
lukt. Hierbij willen we kijken naar mogelijkheden in plaats van naar onmogelijkheden. Wij willen
Stroomopwaarts meer ruimte geven voor maatwerk. Er dient voldoende aandacht geschonken
te worden aan het individu: op welke manier kan de betreffende persoon de maatschappij toegevoegde waarde bieden? Of hoe kan hij of zij die vaardigheid zo snel mogelijk verkrijgen?
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We dienen hierbij uit te gaan van kaders binnen welke de professionele begeleider wordt vrijgelaten het beste voor de cliënt te bepalen, in plaats van regels die het meedoen aan de maatschappij kunnen belemmeren. Dit kan inhouden dat iemand voor wie de reguliere arbeidsmarkt moeilijk
toegankelijk is, door bijvoorbeeld ziekte of leeftijd, wordt toegestaan om op een andere manier een
bijdrage aan de maatschappij te leveren. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk of beschut werk. Het
moet binnen Vlaardingen daarom ook mogelijk blijven om beschut werk of een andere bezigheid
te bieden wanneer een normale arbeidsplaats niet haalbaar is.

Experimenteren met armoedebeleid en schuldsanering
D66 Vlaardingen juicht experimenten toe op het gebied van armoedebestrijding op minder gebruikelijke manieren, zoals het verruimen van de regels rond uitkeringsverlening. Met name voor de
groepen die het zwaarst getroffen worden, zoals oudere werklozen, werklozen met een verstandelijke beperking en werkloze alleenstaande moeders.
Door doelgroepen van het beleid, zoals jongeren en ouderen, te betrekken bij het ontwikkelen van
beleid, kan beter maatwerk worden geboden. Dan pas kan de geboden ondersteuning aansluiten
op de situatie waar deze mensen zich in bevinden. Dit kan gedaan worden bijvoorbeeld met de
inschakeling van de kinderraad of initiatieven zoals ‘SpeakingMinds’.
D66 wil tevens snellere hulp bij schuldenproblematiek, zodat verdere verslechtering van de situatie kan worden voorkomen. D66 verlangt experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te
vinden en te helpen. Bijvoorbeeld door een lening te verstrekken om belastingschuld te voldoen,
teneinde in aanmerking te kunnen komen voor schuldsanering. Zo kan worden voorkomen dat
iemand in een neerwaartse spiraal en steeds dieper in de schulden terecht komt.
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Een veilig Vlaardingen
Veiligheid voor iedereen

Slachtoffer worden van criminaliteit kan een enorme impact hebben op het geluks- en vrijheidsgevoel. Je veilig voelen in je leefomgeving is dan ook een essentieel onderdeel van een gezond
en gelukkig leven. D66 Vlaardingen zet vol in op veiligheid in Vlaardingen, maar blijft daarbij wel
realistisch.
De cijfers tonen een positieve ontwikkeling, maar het is onbekend of dit ook betekent dat Vlaardingen veiliger is, of dat er bijvoorbeeld minder aangifte wordt gedaan. Maar ook de mate waarin men
zich veilig vóélt is erg belangrijk. D66 neemt de bij de bevolking heersende gevoelens van onrust
serieus, maar laat zich tegelijkertijd bij het formuleren van veiligheidsbeleid, niet leiden door angst.
Daarom kiezen we liever voor maatregelen die effectief zijn dan voor maatregelen die de schijn
van veiligheid oproepen.
Veiligheid is méér dan alleen het voorkomen van criminaliteit. Volgens D66 Vlaardingen is het
ook belangrijk om in te zetten op andere vormen van veiligheid, zoals verkeersveiligheid, digitale
veiligheid en de risico’s die zich in onze regio voordoen. De goede bereikbaarheid van Vlaardingen is belangrijk voor het functioneren van de hulpdiensten. De Brandweer weet heel goede aanrijdtijden te realiseren. D66 Vlaardingen is ook blij met de kwaliteit van het werk dat de brandweer
doet, mede dankzij de professionele bijdrage van vele vrijwilligers.
Een veilig gevoel ontstaat bij het vertrouwen dat er alles aan wordt gedaan, maar dat als er onverhoopt toch iets gebeurt er ook adequaat wordt ingegrepen.

Vertrouwen
Het is belangrijk dat we binnen Vlaardingen werken aan het vertrouwen dat inwoners in de overheid stellen, maar ook aan het verbinden van mensen. Door onderlinge spanningen in de samenleving kan het gevoel van onveiligheid worden versterkt. Denk hierbij aan homo’s die zich onveilig
voelen in de nabijheid van jongeren met een migrantenachtergrond. Of migrantenjongeren die
zelf het gevoel hebben in de maatschappij niet serieus te worden genomen. Door het initiatief
‘Challenge Day’ wordt hier aandacht aan gegeven. D66 Vlaardingen vindt het belangrijk dat wordt
onderzocht of er meer initiatieven mogelijk zijn om deze verbinding in de stad te stimuleren. Niet
alleen tussen jongeren of culturen maar ook tussen generaties.

Ogen op straat
Handhaving vindt in Vlaardingen plaats met behulp van de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). De onderlinge verdeling van taken tussen de Boa’s en de politie moet
goed duidelijk zijn. D66 wil hiertoe dat de rol- en taakverdeling in een handhavingsarrangement
worden vastgelegd om daarmee te voorkomen dat er uit capaciteitsgebrek politietaken overgeheveld worden naar Boa’s.
Er is ook een taak weggelegd voor bewoners en bezoekers van Vlaardingen. Door opmerkelijke
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of vreemde situaties te melden, zorgen we er samen voor dat Vlaardingen veiliger kan worden.
D66 is voorstander van het voorlichten en opleiden van Vlaardingers inzake de omgang met onveilige situaties. Bijvoorbeeld door hondeneigenaren te trainen om dit soort situaties te herkennen.
D66 wil dat de gemeente initiatieven van bewoners ondersteunt en hen inspraak verleent.
Bewoners zijn vaak heel goed op de hoogte van de mate van veiligheid in hun eigen leefomgeving. Initiatieven zoals de WhatsApp-groepen en de buurtwacht moeten ondersteund worden bij het
professionaliseren van hun diensten.

Wijkgerichte aanpak
De politie is er voor de burger en werkt actief samen met burgers. De politie moet kunnen inspelen
op lokale problemen en daarom moet de politie goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de
gemeente of in een bepaalde buurt. De wijkagent speelt hierin een zeer belangrijke rol. D66 wil
dat wijkagenten (nog intensiever) samen met de gemeente en welzijnswerkers in de wijken samenwerken, waar het gaat om voorlichting, het aanwezig zijn bij inspraakmomenten en het op een
laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt.

Samenwerking in de regio
Vlaardingen bevindt zich in een regio met veel bedrijvigheid waar vanzelfsprekend risico’s aan
kleven. Denk bijvoorbeeld aan de industrie in Pernis of aan Rotterdam The Hague Airport. Er
wordt in de regio al samengewerkt binnen het samenwerkingsverband ‘Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond’. Crimineel gedrag door bewoners uit omliggende steden dat plaatsvindt in
Vlaardingen komt ook voor. Het is ook daarom belangrijk om contact te houden met de regio over
de in te zetten maatregelen en gezamenlijk afspraken te maken als het aankomt op veiligheid.
Waar samenwerking mogelijk is, bijvoorbeeld op de inzet van Boa’s, dienen deze mogelijkheden
verder onderzocht te worden.

Verloedering van de openbare ruimte
Uit onderzoek is gebleken dat een schone en opgeruimde buitenruimte minder criminaliteit kent
dan dezelfde ruimte die verloederd is. Bepaalde plekken die bekend staan als populair bij (hang)
jongeren in kaart brengen en extra aandacht geven bij het schoonhouden kan invloed hebben op
de mate van vernieling en verloedering op deze plekken. D66 Vlaardingen zou dit graag als experiment uitgevoerd zien worden.

Extra gemak bij het doen van aangifte bij de politie
Niet van elk vergrijp wordt aangifte gedaan. Terwijl het doen van aangifte juist belangrijk is voor
het opbouwen van dossiers, voor het terugvinden van rechtmatige eigenaren, maar ook voor het
vormgeven van realistisch beleid. Daarom vindt D66 Vlaardingen het belangrijk dat er onderzoek
wordt gedaan naar het (niet) doen van aangifte. Welke drempels werken belemmerend? Waardoor
ontstaan ze? Op grond van de uitkomsten van zo’n onderzoek kan worden gekeken hoe de procedure rondom het doen van aangifte vergemakkelijkt kan worden, bijvoorbeeld door gebruik van
nieuwe vormen van communicatie.

Effectiviteit van middelen
D66 Vlaardingen vindt het belangrijk dat in het veiligheidsvraagstuk aan het recht op vrijheid en
privacy niet wordt voorbijgegaan. D66 wil dat er bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt
gehouden met de invloed die deze maatregelen kunnen hebben op de privacy van betrokkenen.
Het is daarom belangrijk dat middelen zoals cameratoezicht en preventief fouilleren, enkel worden
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ingezet wanneer de effectiviteit van deze middelen is bewezen en de inzet een significante verbetering van de veiligheid betekent.
De mogelijke aantasting van de privacy vraagt iedere keer om zorgvuldige en transparante afwegingen. De maatregelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. Ook moet de
gemeenteraad worden geraadpleegd voordat deze instrumenten worden ingezet. Etnisch profileren dient vermeden te worden, het is discriminerend en bovendien niet effectief. Als er geen
specifieke, direct met de criminaliteit samenhangende aanwijzingen zijn, dienen controles aselect
te zijn.

Soft met softdrugs, hard tegen harddrugs
Wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. Opsporing ervan brengt hoge kosten
met zich mee. D66 is voor het reguleren van wietteelt en uiteindelijke legalisering van softdrugs.
Ons doel hiermee is de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verlagen en overlast en criminaliteit die gepaard gaan met illegale wietteelt, te beperken. Regulering gaat wat D66 betreft
samen met goede voorlichting en voldoende toezicht. Om de verplaatsing van de problemen te
voorkomen, moet worden samengewerkt met onze buurgemeenten Maassluis en Schiedam.

Digitalisering
Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Daarom wordt digitale veiligheid steeds belangrijker.
Dit vraagt om voldoende inzet en gespecialiseerde medewerkers om digitale diefstal en identiteitsfraude, maar ook online pesten, tegen te gaan. Ook hier speelt preventie een belangrijke rol. D66
Vlaardingen wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid goed op
orde te hebben. De gemeente heeft ook een taak bij het verzorgen van de voorlichting aan inwoners en bedrijven over de verhoging van hun digitale veiligheid. Voorlichting op scholen valt ook
onder deze taak. D66 Vlaardingen vindt dat de gemeenteraad en het gemeentebestuur samen
een voortrekkersrol te vervullen hebben, niet in de laatste plaats vanwege de geheime documenten die zij onder ogen krijgen.
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Modern stadsbestuur
Vanuit de stad naar het bestuur

De helft van de Vlaardingers is vrijwilliger, mantelzorger of actief in de wijk, vaak zelfs op verschillende manieren. Participatie is al lang goed gebruik in de stad. Er is een actieve dialoog tussen de
gemeente en de inwoners waarbij geleidelijk steeds meer het initiatief naar de inwoners schuift.
De Broekpolder is onder leiding van het innovatieve bestuur van de Federatie Broekpolder een
geweldige aanwinst voor de stad geworden. Zowel het natuur- en recreatiegebied zelf als het
bestuurlijke participatieproject zijn inmiddels ver buiten de regio bekend. D66 Vlaardingen is daar
blij mee en ziet graag meer van zulke initiatieven. D66 Vlaardingen onderschrijft de visie in het
door de gemeente opgestelde programma “Van meepraten naar zelf doen” uit 2015. Op verschillende niveaus binnen het gemeentelijk bestuur neemt het aantal samenwerkingsverbanden toe.
De gewenste implementatiesnelheid komt steeds hoger te liggen. Hierdoor neemt de complexiteit van het bestuur van de stad toe. De ontwikkelingen blijven doorgaan en D66 Vlaardingen wil
verder werken aan vernieuwing en verbetering van het bestuur van de stad.

Moderne democratie
De nadruk ligt nu vaak bij activiteiten waarbij inwoners of lokale organisaties zelf de uitvoering ter
hand nemen. D66 Vlaardingen wil hen meer betrekken bij beleidsontwikkeling, ook wanneer ze
daarna niet bij de uitvoering betrokken zijn. Met gebruik van sociale media kunnen tijdens de probleemformulering en ideevorming deze partijen uitgenodigd worden om mee te praten. Open communicatie vanaf het begin is cruciaal om dit succesvol te maken. D66 Vlaardingen wil met inzet
van moderne media proberen om in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling meer inbreng
vanuit de stad te krijgen.
D66 Vlaardingen wil ook een experiment waarbij inwoners de mogelijkheid wordt geboden om zelf
raadsvoorstellen in te dienen.
De ambtelijke organisatie en het college hebben grote vorderingen gemaakt bij het op een gebalanceerde en flexibele manier met inwoners en organisaties te participeren. D66 Vlaardingen
wil ook meer flexibiliteit in het werk van de raad. Bijvoorbeeld, een raadslid moet zich in oriënterende raadsvergaderingen en in commissievergaderingen kunnen laten vervangen door een burgerdeskundige. Die mogelijkheid bestaat nu al, maar wordt nog onvoldoende benut. Het moet ook
niet nodig zijn hier toestemming van de raad of de commissie voor te krijgen, het betreffende raadslid moet deze keus zelf kunnen maken. Zo kan de raad nog beter gebruik maken van de in de
stad voorhanden zijnde expertise. Wij zouden zelfs zó ver willen gaan dat, onder bepaalde voorwaarden, ook burgers namens een politieke partij deel kunnen nemen aan een debat in raadsvergaderingen. Het stemrecht blijft echter wel voorbehouden aan het gekozen raadslid. Dit sluit aan
bij het initiatief van ‘Code Oranje’ om de democratie te vernieuwen.
Raadsleden moeten contacten onderhouden met inwoners en verbindingen leggen binnen de
gemeente. Dat lukt niet wanneer zij omkomen in informatie- en vergaderstromen. D66 Vlaardingen
zoekt naar mogelijkheden om de gemeenteraad efficiënter te kunnen laten werken en de omvang
van de ambtelijke stukken terug te brengen. Die stukken kunnen korter, met minder herhalingen.
Goede leeswijzers en samenvattingen zullen ook kunnen helpen. Het aantal vergaderingen en de
duur ervan kunnen teruggebracht worden, door de discussie te beperken tot hoofdlijnen en meer
uitvoeringszaken naar het college te delegeren.
D66 Vlaardingen steunt het initiatief ‘Code Oranje’ en wil dat Vlaardingen in 2022 klaar is om het
lokale bestuur op een modernere manier in te richten. Naast andere in dit hoofdstuk genoemde
mogelijkheden, kan ook de inbreng van een gelote burgerraad over daarvoor geschikte onderwerpen worden overwogen. De voorbereidingen voor een dergelijke modernisering moeten in de
komende raadsperiode getroffen worden.
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Optimale participatie
In participatieprojecten met professionele organisaties, ook al bestaan die misschien uit vrijwilligers, moet meer ruimte komen voor ondernemerschap. Bij implementatie van de nieuwe omgevingswet, die de komende tijd zal worden ingevoerd, zal de samenwerking tussen de overheid
enerzijds en organisaties en inwoners anderzijds nog belangrijker worden. Veel projecten zullen
‘co-creatie-projecten’ zijn. In zulke gevallen is een integrale benadering door de gemeente van
doorslaggevend belang. Voorkomen moet worden dat de maatschappelijke partners bij verschillende aspecten of procedures voor verrassingen worden gesteld, of dat delen van de discussie
opnieuw gevoerd moet worden. Dit geldt ook voor de samenwerking met organisaties die meerdere, verschillende projecten uitvoeren. Ook daar kunnen continuïteit en consistentie verbeterd
worden. Dit kan gerealiseerd worden door meer met gemeentelijke project- of accountmanagers te
werken.

Participatie houdt tevens maatwerk in. Bijvoorbeeld voor wijkdeals moet de benadering flexibel
zijn en blijven. Wat voor de ene wijk goed werkt, is voor de andere misschien niet ideaal. D66
Vlaardingen wil meer focus op het doel dat men met het project probeert te bereiken en meer flexibiliteit bij het gebruik van de in te zetten middelen. Gebiedsmanagers en wijkagenten kunnen een
belangrijke rol spelen bij het betrekken van de inwoners en het maken van de optimale keuzes.
D66 Vlaardingen stelt een toename voor van de budgetten waarover burgers en maatschappelijke
organisaties zelf kunnen beslissen. Gedacht wordt aan het stellen van prioriteiten met betrekking
tot het veiligheidsbeleid of de groenvoorziening in de buurt. Geleidelijk aan kunnen de wijken meer
autonomie krijgen. Ook hier betekent dit dat de politiek en de gemeentelijke organisatie moeten
durven loslaten. Niet sturen op risico’s, er zal echt wel eens wat misgaan, maar sturen op en
ondersteunen van mogelijkheden!
D66 Vlaardingen zou in het algemeen ook graag zien dat de burger minder naar het stadhuis hoeft
te komen en ‘het stadhuis’ vaker de wijk in trekt. Dit kan bijvoorbeeld voor een of andere bespreking of vergadering, maar wellicht ook voor het bezorgen van een nieuw paspoort.
De gemeente heeft inmiddels veel expertise opgedaan bij de uitvoering van participatieprojecten.
D66 Vlaardingen wil dat deze expertise beschikbaar gesteld wordt, zodat iedereen kan profiteren
van de opgedane kennis. Hiermee kunnen maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs, en
maatschappelijke initiatieven worden ondersteund bij de ontwikkeling en het behalen van hun
doelstellingen.

Dienstverlening
De dienstverlening die door de gemeente aan inwoners, organisaties en bedrijven geboden wordt,
verloopt redelijk goed. Daar zijn de laatste jaren een aantal overtuigende stappen in gezet. De
gemeente heeft de aandacht en creativiteit getoond om de dienstverlening te verbeteren, bijvoor-
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beeld door het afgeven van voorlopige vergunningen. D66 Vlaardingen ziet graag meer van zulke
initiatieven. D66 Vlaardingen stelt een experiment voor met de invoering van ‘groenegolfambtenaren’, die inwoners en ondernemers van begin tot eind kunnen begeleiden bij het doorlopen van
gemeentelijke procedures. Deze ambtenaren moeten voldoende ruimte krijgen om oplossingen te
vinden.

Vertrouwen
Toenemende samenwerking en participatie vergt onderling vertrouwen tussen betrokkenen. Maatwerk en flexibiliteit kunnen niet bereikt worden in een woud van regels. Het is vanzelfsprekend
dat kennis en ervaring te vinden zijn bij degenen die ook zakelijke belangen hebben op het betreffende terrein. Om dan toch op basis van vertrouwen samen te kunnen werken, moeten alle
betrokkenen alert zijn op mogelijke belangenverstrengeling. Openheid over belangen en terughoudendheid bij de te nemen beslissing zijn meestal voldoende om wantrouwen te voorkomen. D66
Vlaardingen wil dat de gemeente een leidende rol neemt bij het verder ontwikkelen van een cultuur van transparantie en integriteit, niet alleen binnen de gemeente maar ook bij participatiepartners.
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Verder bouwen op een goede basis
Een vitaal Vlaardingen

De afgelopen jaren is het beleid met betrekking tot een aantal beleidsterreinen grondig herzien.
Bezuinigingen waren nodig, maar deze zijn goed opgevangen. De gemeentelijke financiën zijn nu
weer op orde en er zijn op veel gebieden verbeteringen gerealiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de gemeentelijke organisatie en het kunst- en cultuurbeleid. Nu moet er geconsolideerd worden.
Ook zijn er programma’s die al langer lopen en waar D66 Vlaardingen blij mee is, zoals het Actieplan Wonen. Op deze beleidsterreinen wil D66 Vlaardingen de komende raadsperiode vooral
voortbouwen op de basis die inmiddels gelegd is.

Ruimte om te wonen en leven
Het Actieplan Wonen dat samen met de woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking wordt uitgevoerd is bijzonder succesvol. Het biedt veel Vlaardingers een betere woning. Het
maakt buurten aantrekkelijker en er ontstaan mogelijkheden om vernieuwingen in te voeren, zoals duurzaam bouwen, de aanleg van fietspaden, wandelpaden en een glasvezelnet en ook het
moderniseren van winkelcentra. Het verbetert de samenstelling van het woningbestand. Het plan
wordt jaarlijks geactualiseerd. Met de keuze van het type woningen kan de bevolkingssamenstelling ontwikkeld worden, belangrijk voor een stad in balans. D66 Vlaardingen steunt het Actieplan
Wonen van harte en is blij met de resultaten die worden bereikt. Op onderdelen ziet D66 Vlaardingen graag dat de uitvoering versneld wordt.
Aandachtspunten voor de ontwikkeling van de woon- en leefruimte zijn:
• Het zorgen voor voldoende groenvoorzieningen en waterpartijen in de wijk. Meer groen en blauw
is niet alleen aantrekkelijk voor het leefklimaat; het helpt ook bij het tegengaan van de gevolgen
van klimaatverandering, zoals hoosbuien en oververhitting in de stad.
• Verduurzaming van bestaande woningen, en niet alleen via de woningcorporaties. Zoeken naar
mogelijkheden om sloop van te oude of gebrekkige woningen versneld door te voeren.
• Het zorgen voor een goede variatie aan woningen in elke wijk en in de binnenstad. We willen
een ongedeelde samenleving, met in de wijken een goede mix van sociale huurwoningen, huurwoningen in het middensegment en koopwoningen. Ook de grootte van de woningen moet voldoende gevarieerd zijn met woningen voor één, twee- en meerpersoonshuishoudens.
• Het door de gemeente stimuleren van projectontwikkelaars en investeerders om te zorgen voor
meer huurwoningen in het middensegment, dat wil zeggen met een huur van 710 tot 1000 euro
per maand. Ook dienen er meer koopwoningen gerealiseerd te worden, met name in het middensegment. Vlaardingen heeft vooral behoefte aan meer eengezinswoningen. De gemeente
moet onderzoeken op welke manier er meer investeerders en projectontwikkelaars bij Vlaardingen
betrokken kunnen worden.
• Het vergroten van het aanbod aan meer en geschiktere woningen voor jongeren, waaronder
studenten. De oververhitting van de woningmarkt in Rotterdam biedt mogelijkheden om meer jongeren naar Vlaardingen te trekken.
• Het bieden van meer variatie in woningen en woonvormen voor ouderen.
• Het, in aanvulling op het Actieplan Wonen, door de gemeente in kaart brengen van de benodigde
hoeveel nieuwe woningen voor de komende periode, bezien vanuit een langetermijnperspectief, met een plan voor de bouwlocaties. D66 Vlaardingen wil voorkomen dat er te veel woningen
gebouwd worden of woningen die niet in een behoefte voorzien. Er zijn gebieden in de stad die
aantrekkelijker zouden kunnen worden met meer woningen. Projectontwikkelaars willen soms bouwen op locaties waar het leefklimaat van huidige bewoners of gebruikers te veel aangetast wordt.
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• Vermindering van huisvesting in hoogbouw. Het aantal flatwoningen is relatief hoog in Vlaardingen. Dit maakt de stad minder aantrekkelijk.
• Het bieden van mogelijkheden voor Vlaardingse ondernemers en bewoners om hun creativiteit
in te brengen en invloed uit te oefenen op de woningbouw, ook in de binnenstad. De gemeente
moet projectontwikkelaars stimuleren om in een vroeg stadium buurtbewoners en ondernemers te
betrekken bij het ontwikkelen van de plannen. De Omgevingswet zal hierbij kunnen helpen, maar
dat mag niet tot te veel vertraging leiden.
• D66 Vlaardingen is van mening dat arbeidsmigranten (o.a. MOElanders) op een correcte wijze
gehuisvest moeten worden. Bij voorkeur op centrale plekken, waarbij goede ondersteuning en begeleiding mogelijk is. Hiertoe werkt de gemeente nauw samen met erkende arbeidsbemiddelaars
en de woningcorporaties. Illegale arbeidsbemiddelaars en huisjesmelkers moeten met kracht
bestreden worden.
• De openbare ruimte moet uitnodigen tot sport en bewegen. Dit kan door de aanleg van meer
fiets- en wandelpaden en gelegenheden om buiten te bewegen. De nadruk kan komen te liggen
op voorzieningen voor kinderen en ouderen.
• Een prettiger leefklimaat kan tevens worden gerealiseerd door het verbeteren van het onderhoud
van de buitenruimte in de wijken, bij voorkeur in samenspraak en samenwerking met buurtbewoners, zodat de kosten geoptimaliseerd kunnen worden en kapitaalvernietiging ten gevolge van
achterstallig onderhoud vermeden kan worden.

Sport en bewegen
Door in te zetten op sport als onderdeel van het armoedebeleid, is een of andere vorm van bewegen voor elk kind beschikbaar. Zo worden het sporten én de benodigdheden daarvoor door de
gemeente vergoed. Daarbij is D66 Vlaardingen van mening dat de gemeente ook een rol dient te
spelen in het nog verder stimuleren van sport en beweging. Een bekende uitspraak is ‘een gezond
mens is een gelukkig mens’. In deze uitspraak schuilt een zekere waarheid. Sporten en bewegen
is dus van essentieel belang voor het welbevinden van de inwoners van Vlaardingen. Iemand die
voldoende beweegt leeft langer en gelukkiger. Bewegen is goed voor het lichaam en kan de geest
ontspanning bieden. Sporten kan ook een bijdrage leveren aan het sociale aspect van het leven.
Kinderen die gezamenlijk sporten, bouwen vriendschappen op en ouderen die samen bewegen
blijven contact houden met de samenleving.
Het stimuleren van sport en bewegen kan plaatsvinden door het ondersteunen van instellingen
die bewegen stimuleren, zoals Vlaardingen in Beweging (ViB) en buurtsportcoaches. Door dit te
combineren met het stimuleren van gezonde voeding, zoals door JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht) wordt gedaan, kan mogelijk de trend naar toenemend overgewicht gestopt worden.
Om de verschillende aspecten van zorg, welzijn en sport aan elkaar te koppelen zien we een grote
meerwaarde in organisaties als YETS (Youth Empowerment Through Sports), waarbij jongeren
zich kunnen spiegelen aan een gezonde en sociale sportcoach.
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D66 Vlaardingen pleit daarnaast voor verruiming van en investeren in sportieve mogelijkheden in
de buitenruimte. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van dit soort mogelijkheden niet alleen verbeterd, er kan ook een speels contact met bewegen ontstaan.
D66 Vlaardingen zet zich in voor een veilige en betaalbare buitenzwemvoorziening in Vlaardingen.

Kunst en cultuur
Voor een stad als Vlaardingen met 72.000 inwoners is het belangrijk dat kunst en cultuur gemakkelijk beschikbaar zijn en blijven. Kunst en cultuur dienen als inspiratiebron voor creativiteit en
houden de samenleving een spiegel voor.
Zoveel mensen, zoveel meningen en daarom verschillen ook de wensen van de Vlaardingse inwoners. Het afwisselende aanbod dat Vlaardingen nu kent, met de Kroepoekfabriek, Kade40, de
Stads en de diverse particuliere activiteiten, is breed en goed op elkaar afgestemd. D66 Vlaardingen vindt het van groot belang dat deze situatie in stand kan worden gehouden. De gemeente
dient met Museum Vlaardingen te bekijken hoe het functioneren kan worden verbeterd zodat het
museum de plaats krijgt en de rol gaat spelen die het verdient.
De gemeente heeft al veel gedaan om onnodige complicaties of vertragingen bij het verlenen van
vergunningen voor culturele activiteiten te voorkomen. D66 Vlaardingen is hier een voorstander
van en wil dat de gemeente samen met deze instellingen blijft zoeken naar manieren om initiatieven voor culturele activiteiten te stimuleren.
In Vlaardingen is de Stadsgehoorzaal als theater na een roerige tijd blijven bestaan en heeft
het zich ontwikkeld tot een theater dat plaats biedt aan professionele én lokale producties. D66
Vlaardingen vindt het belangrijk dat deze combinatie kan blijven bestaan, zodat de Vlaardinger
zich in een inspirerende omgeving als de Stads kan blijven uiten.
Het aanbod aan kunst en cultuur en ook de mogelijkheden voor sport en spel worden gedragen
door een groot aantal verenigingen en vrijwilligers. Hun inzet is enorm en zeer waardevol voor de
stad. Omgekeerd beleven vrijwilligers veel plezier en voldoening aan hun werk. D66 Vlaardingen
wil dat de gemeente in kaart brengt wat zij doet om het verenigingsleven te stimuleren en steunen.
De waardering voor het verenigingswerk moet regelmatig door de gemeente tot uitdrukking gebracht blijven worden.

Mobiliteit
“Als je vooruit wilt, zul je moeten bewegen en als je er bent, dan wil je parkeren.” Het klinkt simpel maar dat is het niet. In het Actieplan Mobiliteit, de Parkeernota en het Centrumplan worden
oplossingen aangedragen. De uitvoering is nu aan bod. Wat betreft D66 bestaat die uit:
• Het stimuleren van het duurzaam gebruik van openbaar vervoer, fiets en vervoer over water.
• Dé fietsstad van Nederland zijn in 2022.
• Het faciliteren van transferia aan de randen van de stad en vervoer van en naar de stad met
elektrische busjes.
• De ontsluiting van de Broekpolder door middel van openbaar vervoer.
• Het faciliteren van elektrisch rijden.
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• Het weren van vervuilende auto’s.
• Het vrachtverkeer weren van het Sluisplein.
• Het optimaliseren van het wegennet van en naar de rijkswegen.
• Het waar mogelijk vervangen van verkeerslichten door rotondes.
• Het invoeren van blauwe zones voor kort parkeren (15 min.) en middellang parkeren (1 tot 2
uur).

• Het stimuleren van het parkeren in de parkeergarages in het centrum en het parkeren op straat
ontmoedigen door middel van aanmerkelijk prijsverschil.
• Het invoeren van een parkeerverordening voor bestelbusjes; zij mogen buiten werktijd alleen
parkeren op speciaal daarvoor bestemde plekken.
• Het streng bestraffen van foutief parkeren (zoals bijvoorbeeld op gehandicaptenparkeerplaatsen).
• Het machtigen van het college van burgemeester en wethouders om kleine wijzigingen in het
parkeerbeleid door te voeren.

Financiën
In de periode 2011-2018 is het college, waar ook D66 deel van uitmaakte, erin geslaagd de financiën van Vlaardingen op orde te krijgen. Was dat niet gebeurd, dan was Vlaardingen failliet
gegaan. Tegelijkertijd is het college ook blijven investeren in de stad.
Na de acht magere jaren breken er niet direct vette jaren aan. Er is afgesproken om gemiddeld
niet meer dan 10 miljoen euro per jaar te investeren in de stad. Hierdoor zullen de kengetallen
voor solvabiliteit verbeteren. De leenschuld van Vlaardingen moet nog verder naar beneden. Met
dit in het achterhoofd kiest D66 Vlaardingen voor een behoedzaam en koersvast financieel beleid,
zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd:
• D66 Vlaardingen wil niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt.
• Wij vragen ons bij iedere nieuwe investering of gemeentelijke taak af of de gemeente op het
betreffende vlak wel een rol dient te spelen. Daarnaast gaan we na of we misschien in bestaande
gemeentelijke taken een stapje terug kunnen doen en of de nieuwe taak of investering mogelijk op
een andere manier effectiever kan worden uitgevoerd, eventueel door een externe partij.
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• We streven naar een goede balans tussen noodzakelijke spaarzaamheid, slimme ombuigingen
en aansprekende investeringen in de vernieuwing en de toekomst van Vlaardingen.
Al eerder in dit verkiezingsprogramma is de kwaliteit van de buitenruimte aan de orde gekomen.
Nu het financieel beter gaat ontstaat er ruimte voor kwaliteitsverbetering.
Het onderwijs heeft met de komst van de Food Inspiration Academy en het integrale huisvestingsplan een mooie impuls gekregen, maar D66 Vlaardingen wil het onderwijs in de stad verder
versterken. Dit is een belangrijke investering voor de toekomst van de stad op langere termijn.
Bij D66 klopt het hart aan de sociale kant en worden inwoners die zonder werk zijn of anderszins
steun nodig hebben niet in de kou gezet. Samen met andere gemeenten blijven we ijveren voor
maximale uitkeringen uit het gemeentefonds om deze ondersteuning te kunnen bekostigen. De
verduurzaming van onze samenleving gaat zeker ook kosten met zich meebrengen, maar deze
laten zich steeds gemakkelijker terugverdienen, hier liggen kansen. Tot slot kan de Gemeente
Vlaardingen niet zelf de lokale economie aanjagen. Investeren in plannen, samenwerking met
maatschappelijke partners, de binnenstad en de samenwerking met andere gemeenten kunnen
echter wel het verschil maken. Hier leggen wij, ook financieel, de accenten.
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Samenvatting
‘Een stad die durft’ is ons motto en onze ambitie voor Vlaardingen voor de komende raadsperiode. We hebben een moeilijke periode achter ons maar Vlaardingen heeft de rug recht gehouden.
Financieel staan we sterker en de verontrustende situatie waarbij de schuld in rap tempo toenam,
is omgebogen. Dat geeft ruimte om weer te investeren in de toekomst van de stad. En in de belangrijkste onderdelen daarvan, zoals het actieplan Wonen, zijn we blijven investeren ondanks de
financiële uitdagingen.

Investeren in de toekomst
Op een aantal terreinen is het nu hard nodig om weer meer te gaan investeren. Misschien wel
onze grootste zorg betreft de toekomst van onze kinderen. Vlaardingen heeft op een aantal terreinen een achterstand. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomens, banen, opleiding en werkloosheid. De beste manier om onze kinderen de kans te geven zich volledig te ontplooien en
ontwikkelen is het aanbieden van uitstekend onderwijs. D66 Vlaardingen zoekt de samenwerking
van de gemeente met de scholen en docenten om ons onderwijs zo goed te maken als het kan
zijn. Onze ambitie is groot, maar als iedereen meedoet, we elkaar stimuleren en steunen, kunnen
we enorm veel bereiken.
Ook de inbedding van het onderwijs moet goed zijn. De IKC’s bieden geweldige kansen voor
verdere verbeteringen. Onderwijsvraag en -aanbod moeten goed op elkaar afgestemd zijn; interesse in techniek en ICT worden gestimuleerd door Technet. Door hun school worden kinderen
gestimuleerd mee te doen aan sport, spel en culturele activiteiten. Uitstekend onderwijs vraagt
ook om goede, veilige en duurzame gebouwen met schone lucht. De gemeente vervult hierbij een
belangrijke rol.
D66 Vlaardingen wil ook meer prioriteit voor het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) programma dat beoogt te voorkomen dat jongeren overgewicht ontwikkelen.
Vlaardingen loopt nog niet voorop wat duurzaamheid betreft, maar deze zwakke startpositie betekent dat er snel vooruitgang geboekt kan worden. We kunnen ons voordeel doen met de ervaring
die in andere steden is opgedaan. D66 Vlaardingen wil dat we hard aan de slag gaan met de
energietransitie, duurzaam wonen en de circulaire economie. De dynamiek die nu aan het ontstaan is biedt geweldige kansen op vernieuwing waar wij allemaal baat bij hebben. De lucht wordt
schoner, stinkt minder en is gezonder. Er ontstaat nieuwe bedrijvigheid. Toepassing van digitale
middelen biedt de mogelijkheid om mensen met een niet toereikende opleiding weer aan het werk
te helpen. Door duurzaamheid als criterium mee te laten wegen bij het inkoopbeleid, kan de gemeente innovatieve bedrijven extra kansen bieden. In duurzame woningen is het prettiger wonen.
Met uitstootvrij rijden wordt het verkeer ook minder lawaaiig. De transitie naar duurzaamheid biedt
prachtige kansen, maar we moeten ze wel grijpen. Ook hier zet D66 Vlaardingen in op een stad
die durft.

Een complete stad
Vlaardingen wil een complete stad zijn, een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is.
D66 Vlaardingen staat volledig achter deze ambitie. Maar ze leidt nog niet tot de gewenste resultaten. We streven ernaar dat iedereen participeert in onze maatschappij. Voor veel mensen betekent dat op de eerste plaats dat ze werk hebben. Het aantal banen in Vlaardingen is echter relatief
laag. D66 Vlaardingen staat een economisch beleid voor dat ondernemers aanmoedigt om in
Vlaardingen te blijven of zich in Vlaardingen te vestigen. De gemeente moet proactief zoeken naar
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mogelijkheden die het ondernemersklimaat aantrekkelijker maken en met name innovatieve starters een steuntje in de rug geven.
Veel Vlaardingers wensen dat hun binnenstad weer vitaal wordt. Zij willen een levendige en gezellige binnenstad met een ruim aanbod aan activiteiten, ook voor tieners, twintigers en dertigers.
D66 Vlaardingen deelt de ambitie om dit waar te maken. Dit is een enorme uitdaging, die vraagt
om enthousiaste samenwerking tussen bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Want er liggen ook veel kansen. Er is veel vraag naar grotere variatie in winkelaanbod
en horeca. Een groter scala aan functies in de binnenstad brengt ook meer levendigheid. De
gemeente moet met voorrang de kwaliteit van de buitenruimte in de binnenstad naar een hoger
niveau brengen. Zowel door modernisering als door een hoger onderhoudsniveau. Het parkeerbeleid moet dienstbaar gemaakt worden aan een levendige binnenstad, zonder daarbij de belangen van de bewoners te schaden. De samenwerking van de Stads, Kade 40 en de Kroepoekfabriek vormt een krachtige stimulans voor het culturele klimaat. D66 Vlaardingen steunt voortgaande
gemeentelijke investering in dit samenwerkingsverband. De gemeente moet speciale aandacht
schenken aan jonge en creatieve ondernemers en moet zoeken naar mogelijkheden om meer
innovatieve activiteiten in de binnenstad te laten ontplooien. Op onderdelen moet het Actieplan
Wonen versneld worden, bijvoorbeeld waar het gaat om de sloop van te oude of gebrekkige woningen. Er moeten ook snel meer koop- en huurwoningen in het middensegment komen, met de
nadruk op eengezinswoningen.

D66 Vlaardingen wil dat iedereen meedoet in de maatschappij. Dat is ook mogelijk door het doen
van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Veel Vlaardingers maken met groot plezier gebruik van de
mogelijkheden die geboden worden door de vele cultuur- en sportverenigingen. Het verbinden van
mensen is essentieel voor een gezonde samenleving. Het helpt eenzaamheid voorkomen en nieuwkomers sneller inburgeren. Zij kunnen dan eerder een bijdrage gaan leveren. Het functioneren
van verenigingen is grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. D66 Vlaardingen heeft
veel vertrouwen in de kracht van mensen en wil dat ze op de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en welzijn. Wanneer er hulp nodig is, moet eerst geprobeerd
worden dit in het eigen netwerk te organiseren. Maar dat is niet altijd mogelijk. Dan moet er snel
hulp geboden worden om mensen weer op weg te helpen en te voorkomen dat kleine problemen
groot worden.
De decentralisaties hebben nog maar kort geleden hun beslag gekregen en er gaat al veel goed.
Nu moet dit werk geconsolideerd worden. Verdere verbeteringen zijn nog mogelijk door het vergroten van de algemene kennis bij de zorgprofessionals en door het verder verbeteren van de
communicatie en de samenwerking tussen wijkteams en huisartsen. D66 Vlaardingen wil dit,
samen met Schiedam en Maassluis, voortvarend aanpakken. Ook met betrekking tot de inzet van
Stroomopwaarts ontstaan nieuwe mogelijkheden, nu de economie aantrekt en de werkgelegenheid verbetert.
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Een complete stad is ook een veilige stad, ook al is volledige veiligheid nooit te garanderen.
Met preventie kan veel bereikt worden en D66 Vlaardingen wil dat daar serieuze aandacht aan
besteed wordt. Ook voor het bereiken van een hogere veiligheid is het van belang om mensen
te verbinden. Daardoor kunnen spanningen tussen bevolkingsgroepen voorkomen of opgelost
worden. Veiligheid draait niet alleen om het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en normoverschrijdend gedrag. De gemeente moet er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de digitale veiligheid
en de verkeersveiligheid op orde zijn. Dit vraagt om hernieuwde aandacht.

Modern bestuur
De ontwikkelingen in het bestuur verlopen snel. Het aantal samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus groeit. De complexiteit neemt toe. Er komen meer participatieprojecten en meer
burgers raken erbij betrokken. D66 Vlaardingen wil de burger meer betrekken bij de ontwikkeling
van plannen en ideeën, ook wanneer die burger niet per se een rol vervult bij de uitvoering ervan. Bij het werk van de gemeenteraad bestaat ook behoefte aan modernisering en een grotere
bijdrage van de Vlaardingers, bijvoorbeeld vanwege hun expertise. D66 Vlaardingen wil dat gedurende de komende raadsperiode voortvarend en met vertrouwen geëxperimenteerd wordt met
modernere methoden van bestuur.
De gemeente heeft in zijn dienstverlening al grote stappen gezet. D66 Vlaardingen weet dit te
waarderen en wil dat de gemeente verder zoekt naar mogelijkheden om meer naar buiten te
treden en dichter bij de burger te komen.
Participatie, samenwerking en toenemende complexiteit kunnen alleen succesvol vorm krijgen op
basis van wederzijds vertrouwen. Een essentiële voorwaarde daarvoor is een goed ontwikkeld en
gedeeld begrip betreffende integriteit. Dit betekent niet dat iedereen die een of ander belang heeft
buiten spel moet staan. Juist de mensen met belangen beschikken vaak over goede expertise
en motivatie. Gedeelde normen en transparantie over de belangen vormen de sleutel tot succes.
Integriteit is niet alleen vereist van de gemeente en de politiek, maar van alle betrokkenen. Hier
is nog veel ruimte voor verbetering, te beginnen met goede communicatie tussen alle betrokken
partijen. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente hierin een leidende rol opneemt.
Met modern bestuur en onderling vertrouwen geven we samen de toekomst vorm:
Vlaardingen, een stad die durft – sociaal, groen, slagvaardig. 
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