VOORWOORD
Verkiezingsprogramma StadsBelangen Vlaardingen 2018 – 2022

Dit is het Verkiezingsprogramma van StadsBelangen Vlaardingen voor de
bestuursperiode 2018-2022. Dit programma bevat onze standpunten op voor ons
belangrijke thema’s en de belangrijkste actiepunten die van Vlaardingen de beste
stad in de regio gaan maken.
Achtereenvolgens komende volgende thema’s aan de orde:
- Vlaardingers beslissen mee
- Een bruisend stadshart
- Veilig Vlaardingen
- Wonen in Vlaardingen
- Leren en werken in Vlaardingen
- Vlaardingen een sociale stad
- Opgroeien en ouder worden in Vlaardingen
- Leven in Vlaardingen
- Gemeentelijke organisatie en financiën
Als politieke partij is het moeilijk om prioriteiten te stellen. Alles wat we doen
staat namelijk in het teken van de Vlaardingers. Dus om dan te zeggen dat het
één belangrijker is dan het ander, is voor ons een precaire zaak. Maar als we dan
toch twee voor ons belangrijke thema’s er uit lichten zijn dat wel “Vlaardingers
beslissen mee” en “Een bruisend stadshart”.
De keuze voor het eerste thema over onze inzet om de kloof tussen de
gemeente(politiek) en de Vlaardingers te verkleinen borduurt voort op de
belangrijkste reden waarom StadsBelangen Vlaardingen ruim twintig jaar
geleden werd opgericht. Namelijk om de betrokkenheid van Vlaardingers bij het
besturen van de stad te vergroten. Je zou mogen zeggen dat dit het kroonjuweel
van StadsBelangen Vlaardingen is.
Het tweede thema kiezen we dan vooral omdat de huidige toestand van de
binnenstad, het politiek falen is van de achtereenvolgende colleges. Natuurlijk
weten wij ook wel dat de terugloop van detailhandel in het centrum niet persé op
het conto van het gemeentebestuur geschreven kan worden. De economische
crisis maar vooral het veranderend koopgedrag (internet- en funshopping) zijn
daaraan debet. Wij durven echter wel te zeggen dat er in de afgelopen tien jaar
ook helemaal niets is gedaan om deze ontwikkeling om te keren. In dit
programma leest u hoe wij dat aanpakken, maar ook dat het niet eenvoudig zal
zijn. En we eigenlijk terug naar de tekentafel moeten.
Wij verwachten ook de komende vier jaar onze actiepunten in de gemeenteraad
aan de orde te brengen. En misschien zelfs als deelnemer aan het college een
wezenlijke bijdrage te leveren aan het besturen van de stad.

Vlaardingen, 21 februari 2018
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VLAARDINGERS BESLISSEN MEE
De betrokkenheid van Vlaardingers bij het besturen van Vlaardingen te
verbeteren, was voor de oprichters het argument om in 1997 Stadsbelangen
Vlaardingen op te richten. En dit is voor ons nog steeds één van de belangrijke
thema’s; het verkleinen van de kloof tussen Vlaardingers en de
gemeente(politiek). Het Vlaardingse gemeentebestuur moet dicht bij de
Vlaardingers staan en gebruik maken van hun kennis. Daarom verdienen
Vlaardingers goede voorlichting. Vanaf het eerste moment informeren wij
Vlaardingers (en zeker direct betrokkenen) over plannen. Vlaardingers denken,
praten en beslissen vanaf het begin mee.

Onze belangrijkste actiepunten
• wij zetten een informatiesysteem op waarin voor iedere Vlaardingen te zien is
met welke plannen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie bezig
zijn
• om Vlaardingers te informeren gebruiken wij nieuwe mediavormen. Niet
alleen op digitaal gebied via sociale media maar ook door fysieke vormen
zoals informatiezuilen en -schermen
• het Vlaardings internetpanel breiden wij uit, zowel wat deelname betreft als
onderwerpen. We onderzoeken de mogelijkheid om het panel ook een meer
traditionele vorm te geven bijvoorbeeld via kranten en/of interviews
• bij belangrijke stedelijke besluitvorming organiseren wij referenda en/of
adviesplatforms met een willekeurige vertegenwoordiging door Vlaardingers
• wij houden buurtreferenda en wij stellen buurtforums samen
• bij herinrichtingsplannen wordt de buurt uitgenodigd om te komen met eigen
plannen en ideeën zonder inhoudelijke randvoorwaarden vooraf. Wij zorgen
voor faciliteiten en deskundigheid
• wij stellen (wijk- of buurt)budgetten en personele ondersteuning beschikbaar
voor experimenten/-projecten waarbij bewoners zelf verantwoordelijkheid
nemen voor het onderhoud van de buurt en/of voorzieningen
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EEN BRUISEND STADSHART
Het Vlaardings stadshart met zijn winkelgebied en de haven zien wij als
belangrijke basis voor een aantrekkelijke stad. Het versterken van de
winkelfunctie van het Liesveld e.o. heeft onze hoogste prioriteit. De gemeente zal
voorwaarden creëren voor een aantrekkelijke en succesvolle binnenstad. Door
integraal te werken aan o.a. een goede bereikbaarheid, duidelijk parkeerbeleid:
gratis of met concurrerende parkeertarieven en een aantrekkelijke groene
buitenruimte. Maar vooral door een vernieuwend en uitnodigend beleid voor
ondernemers en evenementorganisatoren. Met draagvlak van alle partijen biedt
dat kansen voor een toekomst, waarin ondernemers gedijen en bezoekers zelfs
van de buiten de stadsgrenzen naar Vlaardingen komen.
Behalve de aanpak van de buitenruimte zoals vastgelegd in het onlangs
vastgesteld Kaderplan zal er studie gedaan worden naar meer ingrijpende
bouwkundige ingrepen (sloop-nieuwbouw). Leidend daarbij is de eigen
gemeentelijke keuze over wat voor soort binnenstad we willen hebben en/of
welke markt we kiezen. Ons uitgangspunt is om met minimale middelen een
maximaal resultaat te halen. Dit vergt wel een andere manier van denken. Niet
meer gebaseerd op de 20e-eeuwse economische benadering maar juist uitgaat
van de thema's van nu: identiteit, streekgebonden, menselijke maat, creativiteit,
internet, vermaak, etc.
Het verlevendigen van de Westhavenplaats als horecacentrum is daarnaast een
belangrijk doel voor ons. Maar ook de ring daaromheen (stationsgebied, de
havenkades, het Hof/Oranjepark en de Maasboulevard) moet aantrekkelijker
worden. De Hoogstraat samen met de Korte Hoogstraat zien wij als een
belangrijke winkel-/woonstraat met vooral een aanbod op het gebied van
lifestyle. De Hoogstraat biedt bij uitstek ruimte aan creatieve en/of startende
ondernemers. Een middelgrote stad onderscheid zich met name door bijzondere
unieke winkels en horeca. Het historische karakter van de straat is hierin een
belangrijke kwaliteit.

Onze belangrijkste actiepunten
•

wij voeren een actief evenementenbeleid door:
 het beschikbaar stellen van budget voor (wekelijkse) evenementen op het
Veerplein, rondom de Markt en/of op de Westhavenplaats
 specifiek budget beschikbaar te stellen om de koopzondagen door middel
van extra activiteiten te promoten
 een evenementencoördinator aan te stellen die organisatoren stimuleert
en ondersteunt
 winkeliers- en bewonersverenigingen, maatschappelijke organisaties en
evenementenorganisatoren ook van buiten de stad actief te benaderen om
in het stadshart activiteiten te organiseren
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•

zowel op de Westhavenplaats als in Het Hof/Oranjepark creëren wij
(podium)voorzieningen waardoor het makkelijker wordt om (kleinschalige)
muzikale en andersoortige evenementen te houden

•

de functie van de Hoogstraat/Korte Hoogstraat stimuleren wij door o.a. het
vergroenen van de straat en panden plus het faciliteren van evenementen
zoals een streekmarkt. Wij zetten daarbij ook in op een goede (regionale)
marketing

•

de functie van de Waalstraat/Fransenstraat/Kuiperstraat/Peperstraat als
verbindingsroute tussen Veerplein/Liesveld en de Markt/Westhavenplaats
wordt versterkt door er bijvoorbeeld een beeldenroute van te maken

•

aan de Waterweg wordt de boulevardfunctie versterkt en komt ook een
podium(voorziening)

•

de havens en de Waterweg bepalen voor een groot deel het Vlaardings
stadsbeeld. Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven versterken we dit door panden op te knappen, leegstaande
panden weer in gebruik te nemen en meer bedrijvigheid te creëren

•

wij zijn voorstander van gratis parkeren in de binnenstad. En van goed
geregeld belanghebbende-parkeren voor bedrijven en bewoners in de
binnenstad en de wijken daar om heen. Hieraan zijn geen kosten verbonden
voor bewoners

•

door gerichte advertentie- en vlogcampagnes promoten wij Vlaardingen.
Thema’s zijn “Vlaardingen; woonstad” en “De Broekpolder als sportief
recreatiegebied”. En later “Vlaardingen een bruisende evenementenstad” en
“De havens en het Waterweggebied”
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VEILIG VLAARDINGEN
Grootstedelijke problemen op het gebied van drugs, criminaliteit etc. komen ook
voor in Vlaardingen. Maar vooral overlast gevend gedrag en overlastsituaties
zorgt bij vele Vlaardingers voor een sterk gevoel van onveiligheid. Wij nemen
maatregelen die de veiligheid in Vlaardingen verbeteren en het veiligheidsgevoel
terugbrengen. Zodat alle Vlaardingers weer met een gerust hart hun stad in
kunnen.
De samenleving lijkt tegenwoordige wel een vat tegenstellingen: jong vs oud,
islam vs niet islam, allochtoon vs autochtoon, rijk vs arm, de gewone man vs de
elite, de straat vs politiek en ga zo maar verder. Wij dragen ons steentje bij aan de
normalisering van de verhoudingen en het verbinden van groepen binnen onze
multiculturele en multi-sociale samenleving.
Wij vinden dat iedereen het recht heeft om zijn of haar leven op eigen wijze vorm
te geven. Radicalisering en ander vormen van vrijheid ondermijnend gedrag zijn
voor ons echter niet acceptabel. Dat we van elkaar vervreemden voorkomen wij
door o.a. meer aandacht voor jongeren en meer bewonersactiviteiten/voorzieningen in de wijken. Buren moeten elkaar weer (beter) gaan leren
kennen. Volgens ons komt dat er niet met een harde strafrechtelijke aanpak.
Eigenlijk is het dan al te laat in de aanpak van het probleem.

Onze belangrijkste actiepunten
•

in winkelgebieden en andere (drukbezochte) plekken zoals bijvoorbeeld
grote parkeerplaatsen komt camerabewaking. Bij alle metrostations en de
grotere winkelcentra worden bewaakte fietsenstallingen gerealiseerd

•

radicalisering gaan wij tegen door actief contact met vertegenwoordigers van
risicovolle groepen

•

wij zijn geen voorstander van totale gezichtsbedekking. Het geeft een goed en
veilig gevoel om te zien wie je mede-Vlaardingens zijn en met wie je in
gesprek bent.

•

om de verschillende sociale en multiculturele groepen binnen de samenleving
zo optimaal mogelijk te verbinden is het belangrijk dat er Nederlands
gesproken wordt. Wij nemen maatregelen om het leren en spreken van de
Nederlandse te stimuleren

•

wij stellen budget beschikbaar voor het geven van weerbaarheidstrainingen
voor vrouwen en reanimatiecursussen. Alle vrijwilligersorganisaties krijgen
de mogelijkheid om gratis Verklaringen omtrent gedrag aan te vragen (VOG)

•

samen met werkgevers is de gemeente verantwoordelijk voor fatsoenlijke
(tijdelijke) huisvesting en taalonderwijs voor arbeidsmigranten. Overlast
voor de omgeving moet worden voorkomen
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•

hinderlijk gedrag door jongeren wordt aangepakt door het jongerenwerk
gericht in te zetten. Overlastgevend en crimineel gedrag wordt altijd
aangepakt door de politie

•

als horecabedrijven en/of andere voorzieningen voor de woonomgeving
overlast veroorzaken wordt er samen met buurtbewoners en de
ondernemers gekeken naar mogelijke oplossingen om de overlast te
verhelpen. In het uiterste geval volgt verplaatsing of sluiting

•

samen met maatschappelijke organisaties en publieke stakeholders starten
wij een campagne om tegenstellingen in de maatschappij weg te nemen. O.a.
door evenementen te organiseren waarbij professionele gespreksleiders en
mediators worden ingezet om mensen te verbinden
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WONEN IN VLAARDINGEN
Waar we ook komen horen we de vraag om betaalbare en goede woningen voor
senioren en starters. Bereikbaarheid van woonwijken is voor ons belangrijke
voorwaarde. Openbaar vervoer wordt geoptimaliseerd en fietsroutes verbeterd
c.q. uitgebreid. Het beleid is afgestemd op goede en veilige verkeersstromen in
Vlaardingen.
Hoog op onze prioriteitenlijst staat een schoner Vlaardingen. Milieu en
leefbaarheid binnen Vlaardingen dienen optimaal te zijn en waar nodig te worden
verbeterd. Wij willen dat Vlaardingen in 2035 energieneutraal is. De
gemeentelijke organisatie is in 2025 al energieneutraal. Bij afvalinzameling zetten
we in op 100%-recycling. De aanbiedlocaties van afval moeten schoner worden.

Onze belangrijkste actiepunten
•

Om in Vlaardingen meer woningen te bouwen:
 starten we met herstructurering van buurten zoals Babberspolder West
(het gebied dat grenst aan de Mr. L.A. Kesperweg) en Babberspolder
Noord-Oost (de Kethelweg plus de buurt aan de zuidkant daarvan)
 worden braakliggende terreinen zoals Vijfsluizen en langs de
Marathonweg met spoed ontwikkeld
 gebruiken we het Unileverterrein voor woningbouw in combinatie met
schone en duurzame bedrijvigheid
 worden leegstaande bedrijfspanden (bijvoorbeeld de Sprijpanden, het
voormalige kantoorgebouw van de Windmill, het V&D-gebouw en het
Vingerhoedpand) geschikt gemaakt voor wonen
 maken wij wonen en woningbouw mogelijk op alternatieve locaties zoals
een bedrijfsterrein als Groot Vettenoord

•

wij gaan de RET vragen om met name in de avonduren frequenter te gaan
rijden

•

wij willen minder vrachtverkeer door Vlaardingen. Samen met de Vlaardingse
bedrijven en landelijke vervoersorganisaties zoeken we naar oplossingen. De
Irado dragen wij op om het afval in smalle straten en kwetsbare buurten op te
halen met kleinere inzamelwagens

•

de Marathonweg en de Burgemeester Pruissingel zijn wat ons betreft geen
doorgaande wegen. Bovendien levert het toenemend (vracht)verkeer
gezondheidsproblemen op. Daarom vragen wij de minister voor aansluiting
op het Blankenburgtunneltracé. En willen we dat de Deltaweg verbreed
wordt

•

de binnenstad moet goed bereikbaar zijn en blijven. Het Liesveldviaduct blijft
voor ons een doorgaande route. Bestaande afsluitingen en reconstructies (o.a.
Westhavenplaats/-kade) bekijken we opnieuw

•

tekort aan parkeerruimte lossen wij samen met bewoners op en creëren we
binnen de wijk op onorthodoxe voldoende parkeerplekken
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•

het schoonhouden van de stad en het groenbeheer komt weer in
gemeentehanden. Achter gelaten afval, zwerfvuil, autowrakken, graffiti en
illegale posters worden zo snel mogelijk weggehaald.; 'de vervuiler betaalt'.
Met de Irado maken we nieuwe werkafspraken over het schoonhouden van
aanbiedlocaties. Ook gaan wij strenger handhaven op het hondenpoepverbod

•

daken van gemeentelijke en andere openbare gebouwen worden –in overleg
met omwonenden- gebruikt voor zonnecollectoren en/of windturbines. Wij
realiseren één of meerdere zonnecollectorenparken

•

gemeentelijke voertuigen zijn voor 2020 allemaal elektrisch zijn. OV-bussen
en inzamelwagens van de Irado rijden voor 2020 op milieuvriendelijke
brandstoffen rijden. Vrachtverkeer in het stadscentrum en naar andere
winkelcentra gaat uiterlijk in 2030 elektrisch gebeuren
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LEREN EN WERKEN IN VLAARDINGEN
Leren en werken zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Iedereen moet goed en voldoende onderwijs kunnen volgen, toegesneden op zijn
of haar capaciteiten en mogelijkheden. Een goede opleiding zorgt er voor dat
Vlaardingers aan het werk komen.
Wij vinden dat iedereen moet willen en kunnen werken. Ieder naar zijn
mogelijkheden en talenten. Leren en werken vormen de basis voor deelname aan
de maatschappij. En helpt daarmee aan het terugdringen van armoede. Extra
aandacht is nodig voor groepen die achterop dreigen te raken.
Een goede economische visie is noodzakelijk om een aantrekkelijk en leefbaar
Vlaardingen te bouwen. Het is ook de basis om de werkgelegenheid te verbeteren
en daarmee Vlaardingers uit de armoede te helpen en te houden. Wij zoeken de
samenwerking met het bedrijfsleven. Wij luisteren naar hun signalen en doen
daar wat mee.

Onze belangrijkste actiepunten
• schooluitval gaan we tegen door persoonlijke ondersteuning en advisering.
En wij bieden meer en verschillende onderwijsmogelijkheden. Samen met de
scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en maatschappelijke partners
zorgen wij voor extra onderwijs tijdens of na schooltijd zodat kinderen net
dat extra zetje krijgen om goed of beter te presteren
• er komt betere taalonderwijs voor (allochtone) volwassenen. Ook bekijken
wij mogelijkheden om structureel volwassenonderwijs te bieden voor zij die
verder willen in hun loopbaan
• niet werkenden worden begeleid naar een vaste baan. Dat doen we door extra
scholing en/of motivatietrajecten. Is er niet voldoende vacatureaanbod dan
starten we praktische werkgelegenheidsprojecten bijvoorbeeld als
ondersteuning van sportverenigingen en scholen
•

Vlaardingers met een arbeidsbeperking helpen wij op weg naar een plaats op
de reguliere arbeidsmarkt. Voor degenen met een te grote belemmering is er
een plek zijn in de sociale werkvoorzieningen en/of speciale werkprojecten.
Re-integratie-arbeid mag geen traditioneel werk in de weg staan of
verdringen.

• Vlaardingse statushouders helpen we zo snel mogelijk aan het werk. Dat
scheelt in de kosten voor de gemeente. Daarom zorgen wij voor taallessen en
inburgeringstrajecten
• wij versterken de dienstverlening aan ondernemers. Procedures maken wij
makkelijker en sneller
• wij kopen in bij Vlaardingse bedrijven. Bij aanbestedingen gaat de voorkeur
uit naar Vlaardingse ondernemers die zich inzetten voor lokaal
maatschappelijk ondernemerschap: het zogenaamde social return. En dan
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vooral zij die stageplekken bieden en werkplekken creëren voor Vlaardingers
met een arbeidsbeperking
• wij streven naar de maximale kwaliteit van industriegebieden en
winkelgebieden. Per gebied sluiten wij een kwaliteitsconvenant met
eigenaren en bedrijven. Met daarin aandacht voor een optimale
bereikbaarheid over de weg, het water en het spoor
• wij realiseren meer en betaalbare (schone) woon-werklocaties bijvoorbeeld
op de Unileverlocatie. De Koningin Wilhelminahaven wordt zo ontwikkeld dat
de bedrijfsactiviteiten en woningbouw elkaar niet in de weg zitten of
verdringen
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VLAARDINGEN IS EEN SOCIALE STAD
Voor Vlaardingers die niet kunnen werken zorgen we voor basisvoorzieningen
om een fatsoenlijk leven te leiden zonder armoede. Dat doen we in ieder geval
door ze financieel redzaam te maken (o.a. via wettelijk geregeld uitkeringen)
maar ook door accommodaties op het gebied van sport, cultuur en onderwijs
toegankelijk te maken. Wij ondersteunen voedsel- en kledingbanken en meer van
dat soort initiatieven.
Mensen die hun best doen, maar toch in de problemen komen, kunnen rekenen
op de steun van de gemeente. Wij helpen ze bij het wegwerken van schulden en
het vinden van een woning. Maar ook met opleiding en werk vinden. Zij moeten
een op maat gesneden oplossing worden geboden.
Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn en betaalbaar. In de zorg zijn er de
afgelopen jaren steeds meer taken aan de gemeente overgedragen. De financiële
middelen daarvoor zijn krap en soms zelfs ontoereikend gebleken. Daarom moet
er adequaat en efficiënt gewerkt worden.
Verwarde personen zorgen wel eens voor onrust en hinder. Maar zijn vooral een
probleem voor zich zelf. Wij willen een aanpak op buurtniveau. En wanneer nodig
gedwongen hulp- en zorgverlening.

Onze belangrijkste actiepunten
•

de gemeente zorgt zelf voor de totale schuldhulpverlening. Wij doen geen
zaken meer met commercieel opererende bewindvoerders. Mensen met
schulden krijgen een budgetcoach. Om een goede uitgangspositie te creëren,
geven wij mensen een renteloze lening

•

zorg moet dicht bij huis toegankelijk worden gemaakt. Wij stellen daarom
fysiek wijkzorgloketten in. Ook eenvoudige handelingen, zoals vaccinatie,
trombosedienst etc. moeten dicht bij huis gebeuren. En wij nemen
maatregelen om in de toekomst voldoende huisartsenzorg te waarborgen. Het
Vlietlandziekenhuis moet een goed en breed basisaanbod hebben

•

wij zorgen er voor dat Vlaardingers die zorg nodig hebben goede
professionele zorgverlening krijgen. Daarbij accepteren wij niet dat partners
vanwege de zorgvraag voor langere tijd uit elkaar moeten

•

wij verlangen van zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties
een sober financieel beleid. Organisaties waarbij leden van de directie meer
dan de Balkenende-norm verdienen en/of het management meer verdient
dan een wethoudersalaris (ongeveer € 100.000,-- per jaar) korten wij op de
subsidies

•

wij stellen een overlastmeldpunt verwarde personen in waarin de
zorgpartijen met elkaar samenwerken. De polikliniek van Bouman GGZ blijft
in Vlaardingen en de preventieactiviteiten met name richting jongeren
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worden uitgebreid. Wij steunen voorzieningen zoals de Groene Luiken en het
dagopvangcentrum van de Pameijer die voorkomen dat mensen in een
isolement raken
•

wij starten specifieke sport- en cultuurprojecten voor (financieel) kwetsbare
groepen. Daarnaast subsidiëren wij organisatie die kwetsbare groepen
helpen, zoals voedsel- en kleidingbanken. Maar ook netwerkstichtingen die
zich voor kwetsbare groepen inzetten zoals de Spring Foundation en de Sjaak
Foundation
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OPGROEIEN EN OUDER WORDEN IN VLAARDINGEN
De jeugd heeft de toekomst. Vlaardingen moet daarom voldoende te bieden
hebben voor jongeren. De stad moet een veilige en sociale plek zijn om op te
groeien. Ouderen moeten zelfstandig kunnen (blijven)wonen en leven. Kwaliteit
van leven wordt bepaald door de voorzieningen die Vlaardingen biedt. Maar ook
de regie over het eigen leven. Dat geldt zowel voor ouderen als voor jongeren. Wij
verwachten van beide groepen dat zij hierin zelf het initiatief ontplooien. Als dat
(even) niet lukt, biedt de gemeente steun.
Ook op dit gebied staat samenwerking tussen hulpverlenende instanties en
financiers centraal. De gemeente is hierin het middelpunt en dwingt die
samenwerking af. Bestaande accommodaties (zoals van sportverenigingen, maar
ook schoolgebouwen) kunnen (beter) benut worden voor activiteiten voor
jongeren en voor ouderen, zoals die vroeger in buurthuizen of wijkcentra werden
georganiseerd. Maar we leggen wel het initiatief bij de Vlaardingers. De gemeente
faciliteert en ondersteunt.

Onze belangrijkste actiepunten
•

wij zetten een signaleringssysteem op om te voorkomen dat jongeren en
ouderen in problemen raken. Maatschappelijke organisaties zoals scholen,
ouderenorganisaties en verenigingen, maar ook de directe omgeving van
mensen speelt hierbij een belangrijke rol. Ons motto hierbij is “beter één keer
te veel gemeld, dan voor altijd vergeten”

•

maatschappelijke organisaties worden ondersteund door o.a.
maatschappelijk werk, professionele opvoedingsondersteuners en
jongerenwerkers. Trainingen (probleemherkenning, opvoeding, sociaal
gedrag enz.) worden georganiseerd voor ouders, medeopvoeders, familie en
mantelzorgers

•

als het dan toch niet goed gaat staat de hulp direct klaar en is op maat
gemaakt. Wij accepteren niet dat er Vlaardingers zijn van welke leeftijd dan
ook, die ongelukkig zijn en blijven. Natuurlijk is ieder zelf verantwoordelijk
maar wat ons betreft is de gemeente er om mensen te ondersteunen

•

wij starten projecten waar bij ouderen hun ervaring delen met jongeren en
hun ouders

•

gezond eten en sporten vinden wij essentieel voor de ontwikkeling van
kinderen. Ieder kind hoor in ieder geval een goed ontbijt te krijgen. Wanneer
dat nodig is nemen wij samen met de onderwijsorganisaties actie om op
school een goed ontbijt te bieden. Bovendien willen wij dat kinderen in
Vlaardingen gratis sporten

•

wij breiden het jongerenwerk uit, maar verlangen wel dat hun insteek
verandert. Niet meer de nadruk op het organiseren van activiteiten, maar veel
meer op individuele coaching, groepsaanpak en ondersteuning van
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verenigingen. Sportjongerenwerk wordt ondergebracht bij “Vlaardingen in
Beweging”
•

wij willen dat er met grote regelmaat individueel gesproken wordt met
ouderen over de problemen die zij ervaren. Maar ook over de mogelijkheden
die zij nog hebben. Ieder kwartaal gaan we daar over en over andere zaken
die ouderen bezig houden in gesprek met de ouderenbonden

•

Vlaardingen bouwt voor iedereen. Maar wij zorgen er in ieder geval voor dat
er voldoende, goede en betaalbare huisvesting is voor jongeren, ouderen en
andere kwetsbare groepen. Bij elk woningbouwproject moet rekening
worden gehouden met de wensen en behoeften voor ouderen en mensen met
een beperking. Wij steunen initiatieven voor specifieke huisvestingsvormen
voor ouderen en andere kwetsbaren
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LEVEN IN VLAARDINGEN
Wij vinden een gevarieerd cultuuraanbod een belangrijk aspect van leven in
Vlaardingen. Met het Vlaardings culturele erfgoed moet zorgvuldig worden
omgegaan. Kunsteducatie en een goede bibliotheek zijn van groot pedagogisch
belang. Cultuur en kunstbeoefening vinden wij belangrijk omdat het bijdraagt aan
het opgroeien van kinderen en jongeren. Maar ook omdat het er voor zorgt dat
kwetsbare groepen mee (blijven) doen in Vlaardingen.
Sport en recreatie zijn belangrijk voor jong en oud. Iedereen moet dan ook de
mogelijkheid hebben tegen een aanvaardbaar bedrag te kunnen sporten.
“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze
omgaat met dieren” dezer uitspraak van Mahatma Ghandi gaat ons ter harte. Wij
willen voor dieren dus dezelfde samenleving als we die voor onszelf hebben
gecreëerd. Dierenleed vinden wij onacceptabel.
•

lezen is en blijft belangrijk. Zeker voor kinderen. In alle scholen komen leesen leenhoeken in samenwerking met de bibliotheek. De bibliotheek krijgt
daarnaast van ons de opdracht om het lezen te stimuleren bijvoorbeeld door
schrijversavonden en het faciliteren van leesclubs

•

er moet extra aandacht komen voor cultuureducatie in het onderwijs. Vooral
aandacht voor het Vlaardings erfgoed. Op basisscholen wordt les gegeven in
de geschiedenis van Vlaardingen

•

wij vinden dat het maatschappelijk rendement van de vier grote
cultuurpijlers (Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek, Kade 40 en Vlaardings
Museum) verbeterd moet worden. In wezen is het bereik behoorlijk elitair.
Het grote publiek wordt nauwelijks bediend. Maatschappelijk rendement en
subsidiegeld moeten meer met elkaar in evenwicht komen

•

vooral kinderen en jongeren moeten sporten. Het draagt bij aan een gezond
leven en zorgt voor een juist normen en waardenbesef. Daarom maken wij
het mogelijk dat kinderen gratis sporten. Daarnaast vragen wij van
sportverenigingen/-scholen een gepast en betaalbaar sportaanbod voor
jongeren

•

in groepsverband bewegen zorgt er voor dat kwetsbare groepen (o.a.
ouderen) mee kunnen (blijven) doen in Vlaardingen. Wij trekken geld uit
deze activeringsrol van sportverenigingen te versterken

•

de sociale maatschappelijke rol van cultuurorganisaties en sportverenigingen
moet worden versterkt. Wij trekken daarvoor budget uit. Randvoorwaarde is
wel dat organisaties alleen financiële steun krijgen als ze samenwerken. Met
elkaar, met scholen, met wijkverenigingen en andere maatschappelijke
organisaties

•

wij vinden het gebruik van de culturele en sportaccommodaties te beperkt.
Daarom willen wij dat die accommodaties ook voor andere activiteiten en
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organisaties opengesteld worden. Scholen kunnen dan bijvoorbeeld meer
gebruik maken van de beschikbare accommodaties. Andersom verwachten
we dat scholen buiten de reguliere lestijden dan weer ruimte bieden aan
activiteiten voor en van buurtbewoners
•

dierenmishandeling sporen wij actief op door o.a. inzet van de lichtblauwe
brigade. Illegale fokkers of niet formele kwekers worden bezocht en zo nodig
aangepakt. Deze opsporing gebeurt ook door internetsites zoals Marktplaats
af te speuren. Bij dierenmishandeling onderzoeken wij het verbod op houden
van dieren

•

de dierenbescherming en andere dierenrechtenorganisaties ondersteunen wij
actief (en financieel). Wij starten projecten waarbij Vlaardingers over de
consequenties van het in huis nemen van dieren en/of diereneigenaren
worden geïnformeerd. Het invoeren van een certificaatplicht voor
diereneigenaren gaan wij onderzoeken
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GEMEENTELIJKE ORGANISATIE EN FINANCIEN
De bestuurlijke en ambtelijke organisatie van Vlaardingen staat ten dienste van
de Vlaardingers. Dat vergt betrokkenheid en vraagt om snelle, slimme en simpele
oplossingen. Wij zijn geen voorstander van het uitbesteden van werkzaamheden.
Maar sommige zaken kunnen vanwege de complexiteit en specifieke
deskundigheidseisen niet altijd door de eigen organisatie worden uitgevoerd.
Financieel beleid hoort solide te zijn maar niet terughoudend. Goede ideeën en
plannen moeten financieel ondersteund worden. Het gemeentebestuur gaat slim
en efficiënt met het geld om. Vlaardingers moeten hierover mee kunnen denken,
mee kunnen praten en mee kunnen beslissen. Eén ding staat vast: de lasten voor
Vlaardingers mogen niet omhoog.

Onze belangrijkste actiepunten
• wij willen minder directie en minder management in de organisatie. Maar
bijvoorbeeld wel meer uitvoerders zodat Vlaardingen beter wordt
onderhouden. Ambtenaren wonen Vlaardingen en/of laten hun
betrokkenheid met de stad laten zien door vrijwilligerswerk te verrichten in
Vlaardingen. Wij gaan minder externe adviseurs inhuren. Maar zetten in op
de deskundigheidsbevordering van eigen medewerkers
• in het Waterweggebied bestaan al praktische afspraken over gezamenlijke
inkoop, de aanpak van sociale zaken en met o.a. Schiedam samen is
Vlaardingen eigenaar van de Irado. Ook op andere gebieden zoals
gebouwenbeheer, onderhoud van sportaccommodaties en
beleidsontwikkeling zoeken wij samenwerking met buurgemeenten. Of
andere (gemeentelijke) partners
• Vlaardingers wordt beter verteld op welke manier de gemeente haar geld
uitgeeft. Het begrotingsproces verloopt duidelijker en vooral transparanter.
Vlaardingers gaan door middel van forums en andersoortige raadplegingen
meedenken, meepraten en meebeslissen over uitgaven in de stad.
• extra uitgaven worden gedekt door extra inkomsten of door verschuiving van
middelen. Maar niet door belastingen te verhogen. Integendeel wij gaan
proberen de belastingdruk voor Vlaardingers omlaag te brengen. De tarieven
van het hoogheemraadschap Delfland houden wij scherp in de gaten. Tegen
onduidelijke en onnodige verhogingen verzetten wij ons
•

belastingen die geen duidelijk doel hebben of waarvan het innen meer kost
dan het oplevert schaffen we af. In ieder geval schaffen we de
hondenbelasting af. Dat doen we ook omdat dieren een wezenlijke bijdrage
leveren tegen vereenzaming
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