PARTIJSTATUUT STADSBELANGEN
VLAARDINGEN
sta·tuut (het; o; meervoud: statuten) 1. voorschrift dat de basis vormt: de statuten
van een vereniging het reglement

Dit zijn niet de officiële statuten van StadsBelangen Vlaardingen. Maar dit
Partijstatuut bevat wel het gedachtengoed van onze partij.
Kernwaarden
• Voor Vlaardingers, door Vlaardingers
Wij maken deel uit van de Vlaardingen. Wij zitten in de haarvaten van de
Vlaardingse samenleving, wij hebben Vlaardingse modder aan de schoenen.
Daarom weten wij wat er speelt in Vlaardingen en dus kent ons
verkiezingsprogramma vele praktische Vlaardingse actiepunten.
Onze kandidatenlijst wordt een afspiegeling van die Vlaardingse
samenleving; vrouw en man, jong en oud, autochtoon en allochtoon.
• Gelijkheid en gelijke kansen
Centraal in ons gedachtengoed staat artikel 1 van de Grondwet: “Allen die
zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”
Dit verplicht de gemeente Vlaardingen en alle Vlaardingers om iedereen
(die zich aan wetten en regels houdt) gelijk te behandelen. In het verlengde
daarvan vinden wij dat iedereen gelijke kansen verdient. En dat we solidair
moeten zijn met mensen die de wind even tegen hebben. Wij willen er
staan voor de Vlaardingers die wel willen maar waar het even niet bij lukt.
Zij staan wat ons betreft niet alleen.
Uitgangspunten
! Beleefd en correct
De verharding en verhuftering van de maatschappij zien wij helaas ook
terug in de politiek. Landelijk en lokaal. Bovendien is er steeds meer sprake
van zoals wij het noemen scorepolitiek; politici verdringen zich in de spits
om de vaak vanuit de media gegeven voorzet in te willen schieten. Met als
gevolg dat er weinig echte (doel)punten worden gemaakt. Als we de social
media bezien dan is er zelf redelijk vaak sprake van relpolitiek en wordt er

erg op de man of vrouw gespeeld. Trouwens dat gebeurt ook al heel vaak in
reguliere vergaderingen.
Wij gaan daarin niet mee. Als er wat aan de hand is controleren wij de
feiten, gevraagd wordt wat de gemeentelijke organisatie gedaan heeft of
van plan is te doen en reageren dan weloverwogen. De geldende
beleefdheidsvormen nemen in acht; niet dat we iedereen met u zullen
aanspreken maar wij respecteren te allen tijde onze gesprekspartners en
wij schofferen zeker geen mensen.
! Creatief en ondernemend
Ons motto is dat “regels er niet zijn om iets te verbieden maar juist om
zaken en activiteiten mogelijk te maken”. Hierin zijn we pragmatisch, maar
ook onorthodox. Dat houdt in dat wij creatief willen omgaan met regels en
als het nodig is grenzen verleggen. En als de zaken die wij geregeld willen
hebben niet (snel genoeg) komen dan komen wij met eigen plannen en
voorstellen. Wij wachten niet af maar pakken problemen en ideeën snel op.
! Kritisch maar wel positief
Alle ideeën en plannen van wie dan ook benaderen we steevast positief.
Natuurlijk zijn wij kritisch maar dat zal nooit leiden tot het tegenstemmen
omdat het niet ons idee is. Of omdat wij van de oppositie zijn. Als een plan
goed is stemmen wij voor. Vinden wij dat er nog wel iets aan verbeterd kan
worden dan zullen wij de plannenmakers vragen om onze opmerkingen te
verwerken. Maar stemmen nog steeds voor.
! Transparant en zelfstandig
Wij zijn niet van de achterkamertjes en geheime agenda’s. Iedereen mag
weten waar we politiek mee bezig zijn. Dat geldt ook als wij deelnemen aan
het gemeentebestuur (tenzij het privacy grenzen overschrijdt en/of
nadelige financiële consequenties kan hebben). Vlaardingers mogen weten
wat hun bestuur doet met of voor hun geld.
Stadsbelangen Vlaardingen is een zelfstandig opererende politieke
beweging. Wij gaan niet (vooraf) coalities aan met andere partijen maar
willen wel samen werken om Vlaardingen goed te besturen en beter te
maken. Dat doen we met open vizier. Ook onze raadsleden zijn zelfstandig
genoeg om hun eigen mening te vormen. Ook om als ze dat nodig vinden af
te wijken van de partij- en/of fractiekeuze. Wij opereren vanuit het
wettelijk vastgelegde idee dat ieder raadslid “zonder last of ruggenspraak”
moet oordelen.

