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Inleiding
Een stad waar het plezierig wonen, werken en recreëren is
Vlaardingen is een stad waar het plezierig wonen, werken en recreëren is.
Dit waren de speerpunten waarop de huidige coalitie, waar de SP onderdeel
van is, het beleid de afgelopen drie jaren heeft gebouwd. Toen we daaraan
begonnen wisten we dat er fors bezuinigd moest worden. We waren niet in
staat om voor Sinterklaas te spelen, maar we waren ook niet van plan om
met de botte bijl van dit kabinet op te treden. Vanuit onze politieke ideologie
hebben wij de lasten zo proberen te spreiden dat voorzieningen behouden
konden blijven, er op juiste plekken geïnvesteerd werd, en de huishoudens
met de laagste inkomens zoveel mogelijk werden ontzien. Vanuit dat oogpunt
kijken wij met tevredenheid terug naar de deelname van de SP aan dit
college.
De SP aan de knoppen
De afgelopen jaren hebben wij het SP-gedachtengoed duidelijk naar voren
kunnen brengen. Voor het eerst in de geschiedenis zat de SP in het college
van Vlaardingen en draaiden wij direct aan de knoppen. Daarmee hebben we
kunnen aantonen dat het anders en socialer kan, en ondanks de crisis dat
met een sluitende begroting gedaan. Mijn dank gaat daarom uit naar onze
fractieleden Alke van Marsbergen, Ingrid Wijker en Frank Hoogervorst, de
fractieondersteuners, het afdelingsbestuur en de vele overige vrijwilligers die
dit – onbezoldigd – mogelijk hebben gemaakt. Uiteraard was dit ook niet
mogelijk geweest zonder de goede samenwerking met de coalitiepartners.
En nu verder!
We zijn nog niet klaar! De SP wil de komende vier jaar stabiliteit en rust
brengen in de financiële huishouding van de gemeente, we willen belangrijke
voorzieningen behouden en dat vanuit solidariteit wordt omgekeken naar hen
die het minder hebben door ziekte, handicap, werkloosheid of een zeer laag
inkomen. In dit programma vindt u onze standpunten waarmee wij de
verkiezingen en coalitieonderhandelingen tegemoet gaan.
Stem voor een sociale koers, stem SP!
Arnout Hoekstra,
Lijsttrekker / wethouder SP Vlaardingen
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Financiën
Als gevolg van de mondiale crisis zijn budgetten de afgelopen jaren fors
geslonken. Ook krijgen wij nog eens de botte en kille bezuinigingen van de
VVD/PvdA-regering over ons heen. Gemeenten krijgen minder geld van het
Rijk, maar ook individuele inwoners hebben vaak minder te besteden dan
voorheen. De grootste financiële tegenslagen voor onze gemeente zijn echter
het gevolg van onverantwoorde keuzes van voorgaande gemeentebesturen.
Op voorstel van opeenvolgende colleges zijn er voor tientallen miljoenen
grond en gebouwen opgekocht die inmiddels fors in waarde zijn gedaald, en
waarbij het nu ontzettend moeilijk is om deze te ontwikkelen of te verkopen.
Er is geld uitgegeven dat er niet was, en daarom werd er geleend, de
reserves zijn vrijwel helemaal opgemaakt en vermogens zoals het
aandelenpakket van Afval Verwerking Rijnmond zijn verbrast. De afgelopen
twee jaar heeft de SP, als collegepartij, meegeholpen om dit financiële
gerommel een halt toe te roepen en de financiën weer op orde te krijgen. Er
moet nog veel meer gebeuren.
Onze voorstellen
- De gemeente zal weer financieel gezond gemaakt moeten worden:
Verliezen zullen worden geïncasseerd en verdere schade moet worden
beperkt. Te vaak is onze stad verrast door onverwachte financiële
tegenvallers en verborgen blunders uit het verleden.
- Het gemeentebestuur neemt de controle terug en brengt de verhouding
tussen bezittingen en schulden op een acceptabel niveau. Dit gebeurt zonder
extreme gevolgen voor de levens van mensen die afhankelijk zijn van
gemeentelijke voorzieningen.
- Er komen glasheldere criteria voor subsidiemogelijkheden en
subsidiecontracten worden uniform opgesteld. De willekeur van
maatwerkafspraken uit het verleden worden herzien en versluierde subsidies
worden zichtbaar gemaakt.
- Vlaardingen gaat haar aandelen Irado niet verkopen, tenzij aan andere
gemeenten waar Irado actief is. Zo blijft deze nutsvoorziening in
overheidshanden. Wel kijken we of we de commerciële activiteiten die niet
tot de kerntaak van dit nutsbedrijf behoren kunnen afsplitsen.
- De werkwijze van de gemeente wordt zichtbaar gemaakt en wordt slanker
en eenduidiger. Hierdoor wordt het voor iedereen duidelijk wat de gemeente
doet, en wat er van de gemeente verwacht kan worden.
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- Braakliggende grond zoals Buizengat, Rivierzone, Marathonweg Noord,
Vergulde Hand-West en de Hoogkamerstrook, en dure gemeentelijke panden
zoals de drie overtollige stadskantoren, het Hollandiagebouw en discotheek
Het Pakhuis gaan we zo snel mogelijk verkopen. We stoppen met het actief
aankopen van grond en vastgoed.
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Sociale zekerheden
De rekening van de crisis betalen we niet met het opdoeken van de
solidariteit. Juist in tijden van minder zijn we meer afhankelijk van elkaar.
Geven om elkaar wil niet altijd dure overheidszorg betekenen. Zorg kan
goedkoper en efficiënter wanneer we het anders, met minder kosten aan
management, organiseren. Voor sommige vormen van zorgverlening zullen
professionals nodig blijven, maar meer dan ooit zijn sterke netwerken van
inwoners nodig om elkaar te helpen. Initiatieven vanuit de bevolking nemen
we daarom zeer serieus en ondersteunen we wanneer nodig. Uiteindelijk
heeft de gemeentelijke overheid een verantwoordelijkheid om armoede tegen
te gaan.

Onze voorstellen
- We helpen mensen met begeleiding naar een vaste baan. We doen dit door
re-integratieactiviteiten niet uit te besteden aan dure en onbetrouwbare
bureaus, maar deze als gemeente zelf voor onze rekening te nemen. We
starten grote re-integratie- en werkgelegenheidsprojecten zoals het
opknappen van de oude sluisdeuren en het uitvoeren en beheren van
projecten in de Broekpolder.
- Ook mensen met een beperking moeten kunnen werken, bijvoorbeeld via
de sociale werkplaats of op de reguliere arbeidsmarkt. Voor een deel van
deze groep proberen we door reguliere re-integratie werk te vinden. Degenen
met een zwaardere handicap moeten terecht kunnen bij de sociale
werkplaats TBV.
- Mensen die niet kunnen werken mogen niet aan de armoede worden
overgeleverd. De gemeente zorgt voor basisvoorzieningen om een fatsoenlijk
leven te kunnen leiden. Naast een uitkering bieden we mogelijkheden in
natura aan zoals de toegang tot sport, cultuur en onderwijs. We zoeken
samenwerking met burgerinitiatieven zoals voedsel- en kledingbanken die in
ons rijke land helaas noodzakelijk zijn.
- Bijstandsfraude tart het draagvlak voor collectieve sociale voorzieningen.
De goeden mogen niet onder de kwaden lijden. Frauduleus gedrag wordt niet
geaccepteerd. Daarom wordt bijstandsfraude actief opgespoord, worden
onterecht uitgekeerde gemeenschapsgelden teruggevorderd en wordt
aangifte gedaan voor verdere strafrechtelijke vervolging.
- Werk moet lonen. Uitkeringsgerechtigden mogen dus niet worden
gedwongen om onder het minimumloon zonder perspectief op vast werk te
werken. Re-integreren is niet vrijblijvend, onwil is geen reden om je aan
arbeid te kunnen onttrekken.
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- Voor de dak- en thuislozen moet een basisvoorziening beschikbaar zijn die
bestaat uit Bed, Bad en Brood: Een plek om te slapen, te wassen en een
gezonde maaltijd. In de vorstperiode mag niemand geweigerd worden.
- Om lastenverhoging te voorkomen beperken wij de stijging van tarieven en
gemeentelijke heffingen. Om armoede te bestrijden voeren wij voor
huishoudens met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau een
kwijtscheldingsbeleid.
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Gezond en wel
Een lichamelijke of verstandelijke beperking werpt drempels op. Zaken die in
het dagelijkse leven voor anderen heel vanzelfsprekend zijn, zoals een
wandeling maken, boodschappen doen, regelmatig sporten, de ramen zemen
en op bezoek gaan bij familie en vrienden, zijn niet voor iedereen zelfstandig
uit te voeren. Zorgtaken mogen niet gedumpt worden door professioneel
personeel te ontslaan en door goedkopere arbeidskrachten die daar geen
opleiding voor of ervaring in hebben te vervangen.
De drie decentralisaties van de AWBZ, Participatiewet en de Jeugdzorg zullen
de komende jaren een onzekere financiële factor zijn binnen de
gemeentelijke begroting. Reserveringen hiervoor zullen in stand gehouden
moeten worden en worden niet overgeheveld naar de algemene pot.
Onze voorstellen
- Huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging wordt geleverd door
vakmensen die een fatsoenlijk salaris verdienen.
- Bij de nieuwe aanbesteding van huishoudelijke zorg worden de
arbeidsvoorwaarden van het personeel onderdeel van de gunningscriteria.
Daarmee voorkomen we het onderbetalen van thuiszorgmedewerkers en
boycotten we onacceptabele topsalarissen van directeuren.
- Mensen kunnen aanpassingen en voorzieningen krijgen om zelfstandig te
kunnen wonen en bewegen. Wij beperken de uitgifte van hulpmiddelen zoals
scootmobiels tot alleen de mensen die daar ook gebruik van maken. Het
delen en hergebruiken van zulke voorzieningen stimuleren wij. Van mensen
die het financieel kunnen dragen, wordt een eigen bijdrage gevraagd.
- Om deel te kunnen nemen aan het sociale en maatschappelijke leven
moeten openbare ruimtes en openbare gebouwen ook voor mensen met een
beperking toegankelijk zijn.
- Voor mensen met een beperking moet ook een sportaanbod beschikbaar
zijn. Sportverenigingen die zich inzetten om sport aan te bieden aan mensen
met een beperking worden geholpen bij het maken van de nodige
aanpassingen.
- Overheidsgelden die bestemd zijn voor de WMO, AWBZ en Jeugdzorg zullen
daaraan ook worden besteed.
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- Er komt een klussendienst die mensen met een beperking te hulp staat bij
het verrichten van werkzaamheden die voor anderen vanzelfsprekend zijn
maar voor hen onmogelijk. We doen dit met behulp van vrijwilligers,
jongeren, mensen uit de sociale werkvoorziening en mensen die begeleid
worden bij het vinden van werk.
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Betaalbaar wonen
Door vorige colleges zijn plannen gemaakt om grote hoeveelheden
betaalbare huurwoningen te slopen, en te vervangen door voornamelijk dure
koopwoningen. Er wordt stevig gesloopt, maar veel vraag naar nieuwe
koopwoningen is er niet, en nieuwbouwprojecten worden maar mondjesmaat
opgeleverd. Voor veel van deze plannen zijn miljoenen geïnvesteerd in
aankoop van gronden en panden. Een groot deel van deze miljoenen zullen
we nooit meer terugverdienen. Daarom pleiten wij voor actualisatie van het
Actieplan Wonen, waarbij we rust brengen in de woningmarkt en investeren
in basiskwaliteit.
Onze voorstellen:
- We gaan bindende afspraken maken met woningcorporaties over
woningonderhoud. In het verleden zijn veel huurwoningen bewust of
onbewust niet of nauwelijks onderhouden. De gevolgen van dit nalaten van
de verhuurder wordt door diezelfde verhuurders vaak als argument gebruikt
om sloopplannen te rechtvaardigen.
- Renoveren heeft de voorkeur boven sloop. Sloop kan pas redelijk zijn in
geval van bouwkundige noodzaak, en niet om demografische motieven.
- Huurders krijgen zowel individueel als collectief meer invloed bij ingrepen in
hun woning en leefomgeving. Al gemaakte afspraken met corporaties mogen
daarvoor geen belemmering vormen.
- Het recht op huurbescherming is een groot goed. Gemaakte afspraken
tussen corporaties en gemeente mogen geen reden zijn om de huur eenzijdig
op te zeggen. Bij sloop of ingrijpende renovatie zal de verhuurder de huurder
een redelijk voorstel moeten doen. De gemeente zal pas een vergunning
afgeven wanneer 70% of meer van de huurders met dat voorstel heeft
ingestemd.
- Eigenwoningbezitters die gezamenlijk een Vereniging Van Eigenaren
vormen of zouden moeten vormen kunnen niet altijd voldoen aan het
noodzakelijke beheer, onderhoud en renovatie van het geheel. Om
achterstallig onderhoud te voorkomen moet tijdig en voldoende worden
gespaard. De gemeente en de woningcorporaties hebben de uitdaging
woningbezitters te informeren, adviseren en ondersteunen.
- De huidige zware verkeersbewegingen en bedrijvigheden in de Rivierzone
kunnen niet worden gecombineerd met wonen. De plannen voor de bouw van
woningen in de Rivierzone moeten worden herzien en kunnen daarom in de
huidige situatie niet worden uitgevoerd.

	
  

11	
  

VLAARDINGEN	
  
- Nieuw te bouwen woningen moeten levensloopbestendig zijn, zodat met zo
min mogelijk aanpassingen zo lang mogelijk thuis kan worden gewoond.
- De gemeentelijke plannen voor woningbouw, stedelijke ontwikkeling en
beïnvloeding van de bevolkingssamenstelling – Het Actieplan Wonen – is van
vóór de woningmarktcrisis en economische crisis, en is daarmee achterhaald.
We gaan de plannen herzien op basis van de huidige inzichten en realiteit.
- Langdurig leegstaande (kantoor) panden worden geschikt gemaakt voor
studenten- en jongerenhuisvesting.
- Geen concentratie van huisvesting van arbeidsmigranten in één wijk, er
dient dus een spreiding te zijn over de gehele stad.
- Meldplicht voor bedrijven die arbeidsmigranten in dienst nemen. Zij dienen
onder andere bij de gemeente te melden hoe de huisvesting zal plaatsvinden.
- Daar waar plannen zijn om arbeidsmigranten geconcentreerd te huisvesten
wordt vooraf overlegd met de omwonenden.
- In wooncomplexen voor tijdelijke arbeidsmigranten dient een huismeester
aanwezig te zijn die een eerste aanspreekpunt is voor bewoners en
arbeidsmigranten.
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Een bereikbare stad
In het verkeer moeten belangen van de diverse verkeersdeelnemers, andere
belanghebbenden, natuur en milieu goed worden afgewogen. De
Westhavenkade wordt alleen van autoverkeer afgesloten wanneer er veel
horecabezoekers zijn, het parkeerbeleid moet als doel hebben de schaarste
te verdelen en het aantal verkeersopstoppingen gaan we met een aantal
eenvoudige ingrepen beperken.
Onze voorstellen
- We blijven tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel, en tegen de aanleg
van af- en opritten naar deze tunnel. Deze plannen van het kabinet (PvdA en
VVD) brengen het gebied en de natuur onnoemelijke schade toe en de
beoogde betere ontsluiting van de beide Maasvlaktes wordt slechts gebrekkig
verbeterd. Wij zijn daarom een voorstander van de Oranjetunnel.
- De Westhavenkade wordt in overleg met de aanwezige
(horeca)ondernemers alleen voor autoverkeer afgesloten op de momenten
dat veel bezoek wordt verwacht, zoals bij stralend mooi weer, in de
weekenden en tijdens festiviteiten. Op alle andere momenten gelden de
verkeersregels van een woonerf.
- Om de problemen rond parkeren en verkeersafwikkeling te beperken zetten
wij in op meer gebruik van de fiets. De voorzieningen en de
verkeersstructuur worden daarop aangepast.
- Betaald parkeren moet een doel dienen en is alleen wenselijk wanneer
bewoners geen steekhoudende bezwaren hebben en wanneer het
kostendekkend kan worden gehandhaafd.
- In en rond het centrum wordt op een aantal plaatsen het parkeren gratis
door middel van een blauwe zone, zodat met een parkeerschijf gratis, maar
voor beperkte duur, geparkeerd mag worden. Vergunninghouders zoals
bewoners worden van deze tijdslimiet vrijgesteld. We beginnen rond kleine
winkels voor snelle boodschappen zoals de avondwinkel, bij scholen en
kinderopvanglocaties voor het kort halen en brengen van kinderen, rond de
moskee aan de Oosthavenkade en op de bestaande gratis parkeerplaatsen in
het centrum.
- We onderzoeken de mogelijkheden voor een betere verkeersontsluiting
voor vrachtverkeer tussen de A4 en de Rivierzone via de Vulcaanweg.
Hierdoor ontlasten we de Marathonweg en worden grote investeringen zoals
de aanpassing van de Marathonweg en ondertunneling van de spoorlijn
overbodig.
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- Het oponthoud bij het Sluisplein is voor alle weggebruikers een doorn in het
oog en daarom moet de doorstroming sterk worden verbeterd. Dit doen we
door de huidige verkeerslichten uit te schakelen.
- Voor overnachtende vrachtwagenchauffeurs wordt er bij de herontwikkeling
van de Rivierzone een bewaakte parkeerplaats met sanitaire voorzieningen
gecreëerd. De transportbedrijven moeten dit mede bekostigen.
- Wij staan kritisch tegenover de vervanging van de Hoekselijn door een
Lightrailverbinding. Dit omdat met deze plannen de directe treinverbinding
met NS-station Rotterdam Centraal komt te vervallen. Dit maakt Vlaardingen
vanuit de richting Utrecht slechter bereikbaar. Om te zorgen dat de
verbinding met de trein richting Den Haag en Amsterdam goed blijft is het
van belang dat station Schiedam Centrum haar Intercity-status behoudt.
- Om meer winkelend publiek naar het centrum te trekken zullen we in
overleg gaan met ondernemers en met de eigenaar van de parkeergarages
om het 1e uur gratis parkeren aan te bieden. Dit zorgt er ook voor dat
bewoners meer parkeerruimte op straat tot hun beschikking krijgen.
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Economie
Om mensen in staat te stellen in hun eigen onderhoud te voorzien is
werkgelegenheid nodig. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het
creëren van de juiste omstandigheden die het voor ondernemers
aantrekkelijk maken om zich in Vlaardingen te vestigen. De ontwikkeling van
nieuwe bedrijvigheid moet niet leiden tot leegstand elders. We moeten niet
bouwen voor de leegstand, maar bouwen tegen werkloosheid.
Werkgelegenheid moet aansluiten bij het opleidingsniveau van onze
inwoners. Jongeren moeten goed worden opgeleid en voortijdige schooluitval
wordt bestreden. Voor zowel laag- als hooggeschoolde Vlaardingers moet er
werk zijn en het onderwijsaanbod moet aansluiten op de arbeidsmarkt.
Onze voorstellen
- De gemeente en bedrijven kunnen elkaar onderling helpen door vraag en
aanbod beter bij elkaar onder de aandacht brengen. Goede
ondernemersnetwerken zijn daarom van groot belang, de gemeente hoort
daarin een actieve rol te spelen. Lokale ondernemers moeten kunnen
participeren in de economische beleidsvorming van de stad.
- Geen nieuwe kantoren bouwen wanneer daaraan al een overschot is.
- Geen nieuwe bedrijventerreinen terwijl er op de bestaande nog veel
leegstand is.
- Om de kleine ondernemer te beschermen zijn en blijven wij voorstander
van maximaal 12 koopzondagen per jaar. Een uitzondering wordt gemaakt
voor bouwmarkten en tuincentra.
- Ter ondersteuning van ondernemers hanteert de gemeente een
betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
- De gemeente draagt er in regionaal verband aan bij dat het overschot aan
onbebouwde kantoorlocaties en/of bedrijventerreinen wordt teruggebracht.
- Detailhandelslocaties aan de randen van de gemeente beperken we om de
leegstand van winkels in het stadscentrum te verminderen. Zo zijn wij tegen
grootschalige detailhandel op Vijfsluizen en Groot Vettenoord.

	
  

15	
  

VLAARDINGEN	
  
Onderwijs
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Bij voorkeur in een omgeving
waarin het kind zich prettig voelt en waar het veilig is.
Om de kwaliteit te waarborgen moet er voldoende individuele aandacht aan
een kind geschonken worden. Dit is alleen te bereiken als we het onderwijs
kleinschalig houden.
Onze voorstellen
- Wij accepteren geen zwakke scholen. Daarom vormen we een speciaal
team dat scholen die door de inspectie als zwak zijn beoordeeld naar
acceptabel niveau gaat brengen.
- We roepen een halt toe aan schaalvergroting in het onderwijs.
Geborgenheid en de menselijke maat worden het uitgangspunt. Kinderen
mogen niet de dupe worden van de drang van schoolbestuurders om door
grotere gebouwen financiële voordelen te behalen.
- Om te voorkomen dat het Rijk het geld voor onderwijshuisvesting direct bij
de schoolbesturen onderbrengt gaat de gemeente samen met de
schoolbesturen een corporatieve samenwerking aan waarin de bouw, het
eigendom, beheer en onderhoud van schoolgebouwen wordt ondergebracht.
- We vervangen alleen nog schoolgebouwen wanneer dit bouwkundig of
onderwijskundig strikt noodzakelijk is.
- Wij dragen bij aan de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen
door het gebruik van kwalitatieve voor- en vroegschoolse educatieve
programma’s af te dwingen. De programma’s van de voorscholen dienen
naadloos aan te sluiten op de programma’s van de basisscholen.
- De integratie van diverse groepen allochtone inwoners is belangrijk en
verdient aandacht. Gemengde scholen verdienen de voorkeur omdat zij de
integratie bevorderen en de ontwikkeling van het kind versterkt. Wij staan
daarom negatief tegenover de komst van een Islamitische school, omdat dit
integratie niet bevordert, maar eerder tegengaat.
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Jeugd
Binnenkort worden gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Daarmee
krijgen zij extra geld maar komen er ook meer verantwoordelijkheden naar
hen toe. Door deze uitdaging gezamenlijk met andere gemeenten op te
pakken kunnen we schaalvoordelen en efficiëntie behalen. Toch blijft
kleinschaligheid, bereikbaarheid en laagdrempeligheid op de locaties
belangrijk om te voorkomen dat de zorg te ver van de mensen af komt te
staan.
Onze voorstellen
- Jeugdzorg begint bij zorg voor het ongeboren kind. Om aangeboren
afwijkingen zo veel mogelijk te voorkomen wordt er een preventief beleid
gevoerd tegen schadelijke invloeden zoals alcohol, roken, medicijnen, drugs,
ondervoeding en stress bij zwangere vrouwen.
- Bij jeugdzorg gaan we vooral investeren in het preventieve beleid, om
escalatie en vraag naar duurdere – en zwaardere – jeugdzorg te voorkomen.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Maatschappelijke Dienstverlening
Nieuwe Waterweg (MDNW) zullen daarin een centrale rol spelen.
- Er komt geen marktwerking in de jeugdzorg.
- De omgeving waar een kind in opgroeit is grotendeels bepalend voor zijn
ontwikkeling. Door te voorzien in een veilige buurt met een goede sociale
samenhang, een goed pedagogisch klimaat en voldoende sport- en
speelruimte kunnen we de vraag naar zorg en opvoedhulp beperken.
- Als de Blankenburgtunnel er komt, wordt het voortbestaan van het
scoutingcentrum op de huidige locatie langs de A20 onmogelijk. Wij zien de
komende periode in de broekpolder graag de realisatie van een
natuurkampcentrum waarin de scouting kan worden geherhuisvest en waar
tevens andere activiteiten voor de jeugd kunnen worden georganiseerd.
- Iedereen die met kinderen te maken heeft moet weten hoe hij problemen
zoals kindermishandeling kan ontdekken en waar hij deze kan melden. Met
jongerenorganisaties en sportverenigingen gaan we een convenant aan om
vrijwilligers hiertoe op te leiden.
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Veiligheid
Je moet je in Vlaardingen veilig kunnen voelen en het moet veilig zijn.
Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn twee verschillende dingen, maar allebei
belangrijk. De zichtbare aanwezigheid van agenten, lichtblauwe brigade, susteam en buurtpreventie draagt daar aan bij. Cameratoezicht kan het
veiligheidsgevoel versterken, maar heeft ook nadelen.
De meest toegevoegde waarde aan een veilige buurt is een sterke sociale
controle. Wanneer bewoners elkaar kennen kunnen ze beter inschatten
wanneer iets niet is zoals het hoort. Bewoners die elkaar kennen zijn eerder
bereid elkaar te helpen en te vertrouwen.
Door middel van bliksemsnelle communicatie (Burgernet/AmberAlert) en
bewonersgroepen (Buurtpreventie) leveren bewoners zelf een belangrijke
bijdrage in de opsporing, signalering en preventie. De wijkagent is een
sleutelfiguur in de wijk. Hij is zichtbaar, bereikbaar, benaderbaar, bekend en
neemt de bewoners serieus. Er zijn regelmatig wijkbijeenkomsten waar de
politie voorlichting en toelichting geeft en luistert naar de signalen uit de
buurt. Omdat de door het Rijk toegewezen politiecapaciteit beperkt is moeten
we prioriteiten stellen en keuzes maken.
Onze voorstellen
- Onze prioriteit ligt bij de opsporing en aanpak van misdrijven die de
bewoner emotioneel, psychisch en fysiek raken, zoals inbraak en straatroof.
- Het aantal woninginbraken is de afgelopen periode sterk toegenomen. We
starten samen met de politie en woningcorporaties een speciale Taskforce die
inzet op preventie en opsporing.
- Woonoverlast als gevolg van sociale of psychische problemen is een aanslag
op de leefbaarheid van de woonomgeving. Wij nemen het initiatief om te
komen tot een regionaal team woonoverlast, waarin wordt samengewerkt
tussen woningcorporaties, maatschappelijk werk, GGZ en politie.
- We ondersteunen bewoners om de sociale samenhang van bewoners op
straat- en buurtniveau te versterken. Door te investeren in sociale controle
wordt de veiligheid vergroot.
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Sport
Gemeente, scholen, verenigingen en de buurt hebben de taak om de jeugd te
laten sporten. Lang niet alle kinderen worden hiertoe vanuit thuis
gestimuleerd. De basis ligt bij goede sportaccommodaties, maar is niet alleen
daarvan afhankelijk.
Onze voorstellen
- Er komt een uitgebreider sportstimuleringsbeleid waarbij organisaties de
niet-actieven aan het sporten gaan brengen. De gemeente ondersteunt deze
organisaties daarbij. Tevens richt dit beleid zich op gezonde voeding en
gedrag. Wij zoeken daarvoor de samenwerking met Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG), Vlaardingen in Beweging, het Nationaal Sportfonds en het
bedrijfsleven.
- Momenteel zijn de meeste sportkantines eigendom van de gemeente. We
gaan gefaseerd deze kantines in eigendom overdragen aan de verenigingen,
die daarmee verantwoordelijk worden voor het onderhoud en beheer.
- Door de beperkte financiële middelen gaan we de sporthal Westwijk en de
gymzaal aan de Lijnbaan renoveren in plaats van vervangen.
- Wij willen dat zwembad ‘De Kulk’ ondanks bezuinigingsnoodzaak voor de
stad behouden blijft. Wij garanderen daarom dat er de komende jaren
voldoende subsidie blijft om het zwembad open te houden.
Om noodzakelijk groot onderhoud van het zwembad mogelijk te maken krijgt
De Kulk telkens een subsidiegarantie voor minimaal 4 jaar zodat men
meerjaren afspraken en investeringen kan aangaan. Wij stellen het zwembad
in staat haar negatieve vermogen af te bouwen.
- Wij gaan er voor zorgen dat het blauwalgprobleem in de Krabbeplas wordt
opgelost, zodat Vlaardingen op termijn weer beschikt over een
buitenzwemvoorziening met een acceptabele zwemwaterkwaliteit. Dit gaan
we doen door de plas te baggeren en van meer stroming en riet te voorzien.
- Er komt in Vlaardingen een turnhal met een regionale functie die door
turnverenigingen en het onderwijs gebruikt gaat worden. Om dit mogelijk te
maken garandeert de gemeente de verhuur voor de komende 10 jaar.
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- De door de horeca afgedwongen beperkingen voor het schenken van
alcohol in sportkantines wordt teruggedraaid. Cafés zien sportkantines als
concurrentie en hebben daarom via de burgemeester weten af te dwingen
dat sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties (paracommerciële
horeca) nog maar zeer beperkt mogen schenken. Hierdoor lopen deze
verenigingen veel inkomsten mis terwijl de omzet bij de commerciële horeca
niet evenredig toeneemt.
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Cultuur
Het theater de Stadsgehoorzaal kan in zijn huidige vorm niet blijven
voortbestaan. Daarvoor is het een te dure voorziening. Omdat het
theatergebouw eigendom is van de gemeente is sluiting geen optie omdat de
hoge huisvestingslasten ook dan blijven voortbestaan. Verkoop van het
gebouw is tot op heden onrealistisch gebleken. Het gesubsidieerd aanbieden
van commerciële producties is echter geen gemeentelijke taak.
Gemeentelijke steun moet zich beperken door het ter beschikking stellen van
mogelijkheden voor het beoefenen en bewonderen van amateurproducties
voor en door de Vlaardingse bevolking. Dit op basis van vrijwilligers en
bewonersparticipatie.
Wij hebben grote waardering voor de wijze waarop de Kroepoekfabriek zich
de afgelopen jaren heeft ontplooid tot een enthousiast
jongerencultuurpodium. Wij bewonderen de manier waarop deze organisatie
in staat is om met hulp van vrijwilligers, samenwerking en slim ondernemen
voor minimale kosten een prachtige voorziening voor jongeren te realiseren.
Wij garanderen daarom de komende vier jaar de gemeentelijke steun van
180.000 euro per jaar.
Onze voorstellen
- Bibliotheken worden plaatsen waar jongeren kunnen studeren en huiswerk
kunnen maken. Wij starten een huiswerkbegeleidingsproject waarbij door
vrijwilligers aan kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gratis
studiebegeleiding wordt gegeven.
- Alle bibliotheeklocaties worden voorzien van gratis WiFI-Hotspots.
- De bedrijfsvoering van de Stadsgehoorzaal wordt herzien, en de organisatie
wordt hervormd. Dit zal gevolgen hebben voor de omvangrijke personele
overhead.
- Wij zetten ons in om de Kroepoekfabriek ondanks een
bezuinigingsnoodzaak te behouden voor de stad. We garanderen daarom de
jaarlijkse subsidie van 180.000 euro per jaar.
- De introductie van Loggerfestival was een poging om het Vlaardingse
volksfeest Haring- en Bierfeest te vervangen door een cultureel verantwoord
evenement. De opkomst is beperkt, de kosten zijn hoog en het weer is
meestal slecht. Wij pleiten daarom voor het herintroduceren van een
volksfeest
- We stoppen met de gemeentelijke financiële bijdrage aan Stichting
Stadspromotie Vlaardingen.
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Cultureel erfgoed
Vlaardingen is een stad met een zeer rijke historie. Deze historie en
historische feiten moeten bewaard en overgedragen worden aan onze
kinderen. Dat is een reden waarom wij het nieuwe museum een warm hart
toedragen.
Onze jeugd en verdere toekomstige Vlaardingers mogen niet vergeten hoe
onze prachtige stad ontstaan is, denk aan de prachtige panden op de Oost en
Westhavenkade, maar ook het gebied rondom de markt en de Grote Kerk
geven een goede blik op het verleden van Vlaardingen als een van de
grootste steden in de haringhandel.
Onze voorstellen
- De ambtelijke afdelingen archeologie, stadsarchief en monumentenzorg
gaan samen tot een afdeling voor Vlaardings Erfgoed. Ook wordt er één
wethouder verantwoordelijk voor dit totale erfgoedbeleid. Dit beleid is er op
gericht om, veel meer dan in het verleden, onze – reeds gedocumenteerde –
rijke geschiedenis publiek te maken. Deze publieksfuncties krijgen vorm door
een sterke uitstraling in ons nieuwe museum, de buitenruimte, via scholen,
stadsarchief en archeologiedepot.
- We stellen een ‘Canon van Vlaardingen’ op waarmee we via een lespakket
iedere Vlaardingse basisschoolleerling bekend maken met onze
wordingsgeschiedenis.
- De website www.geschiedenisvanvlaardingen.nl wordt een lokale
‘Wikipedia’ voor de totale geschiedenis van Vlaardingen. Onze rijke historie
wordt daarmee het uitgangspunt voor stadspromotie.
- In de Broekpolder komt een archeologisch erf waar door middel van
experimentele archeologie kinderen kennis kunnen maken met de manier
waarop de inwoners van het huidige Vlaardingen de afgelopen 5000 jaar
leefden.
- Verruiming van de vrijstellingsnorm voor verplicht archeologisch onderzoek
bij ruimtelijke ingrepen staan we bij voorkeur niet toe ten behoeve van de
bescherming van ons ondergrondse erfgoed.
Alleen als op basis van gedegen onderzoek blijk dat archeologisch erfgoed
niet in gevaar komt is verruiming van de vrijstelling mogelijk.
- Bij archeologische opgraving houdt de gemeente zich in ieder geval aan de
Kwaliteitseisen Nederlandse Archeologie.
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Milieu
Economie en werkgelegenheid zijn belangrijk, maar een schoon milieu en een
veilige leefomgeving mogen daaraan niet ondergeschikt zijn. Door de aanleg
van nog meer snelwegen in ons buitengebied wordt de luchtkwaliteit slechter
en neemt de geluidsoverlast toe.
Onze voorstellen
- Vlaardingen begint een eigen energiebedrijf dat gemeentelijke gebouwen
zoals scholen en sportkantines gaat voorzien van duurzame energieproductie
zoals zonnepanelen, restwarmte en aardwarmte. De opbrengst komt ten
gunste van een revolving fund. Vanuit dit energiebedrijf worden ook deals
gemaakt met wijkbewoners die collectief willen investeren in duurzame
productie in hun buurt.
- Wij zullen binnenstedelijke maatregelen moeten treffen om de luchtkwaliteit
op een acceptabel niveau te krijgen. Voor zwaarbelaste straten en wegen zal
onderzocht moeten worden hoe de druk kan worden verlaagd.
- Aangezien de Rijksoverheid een bijdrage levert aan de vervuiling zullen wij
van hen ook een bijdrage bij de verbetering afdwingen.
- Omdat de energiekosten sneller stijgen dan de inflatie is het voor het
beperken van de woonlasten van groot belang dat het energieverbruik
omlaag gaat. We maken daarom afspraken met de woningcorporaties over
energiebesparende maatregelen, en helpen eigenwoningbezitters die hun
bezit collectief energiezuiniger willen maken.
- Alle straatverlichting ouder dan 15 jaar wordt vervangen door
energiezuinige dimbare LED-verlichting.
- Voor alle intensief gebruikte gemeentelijke voertuigen wordt bij vervanging
overgeschakeld op de best beschikbare energiezuinige en schone techniek.
- Al het gemeentelijk vastgoed wordt aan een energiescan onderworpen.
Daar waar energiebesparende maatregelen kostenneutraal kunnen worden
doorgevoerd worden deze toegepast. Met huurders en gebruikers van deze
gebouwen – zoals scholen en sportverenigingen – worden afspraken gemaakt
dat de baten van deze investeringen ten gunste komen van de afschrijving
daarvan.
- Het gratis verstrekken van dunne plastic tasjes staan we niet toe. De
oceanen zitten er al vol mee. Winkeliers vragen voor een plastictas minimaal
10 cent, om zo het verspillen van grondstoffen en het onnodig belasten van
het milieu tegen te gaan.
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Natuur, groen en recreatie
Natuur, groen en recreatie zijn onmisbaar. Naast alle drukte van werk en
gezin is het goed rust en ontspanning te kunnen vinden in de directe
nabijheid. Natuur is schaars in ons gebied, daarom moeten we daar zuinig op
zijn. De door de bevolking zelf aangeplante Volksbossen 1 en 2 geven aan
hoe belangrijk de bevolking groen en recreatie vindt en deze zullen samen
met het ernaast gelegen gebied van de Rietputten door de gemeente
beschermd worden tegen bedreigende plannen. Er zijn de afgelopen jaren
omvangrijke investeringen gedaan om van de Broekpolder een veelzijdig en
groen recreatiegebied te maken. De Broekpolder is nog niet af, maar gezien
de beperktere financiële middelen is het begrijpelijk dat het ontwikkelen van
nieuwe plannen voorlopig iets minder snel gaat. Het bestuurlijk experiment
Federatie Broekpolder heeft haar meerwaarde ruimschoots bewezen.
Veel mensen, en met name jongeren, hebben nauwelijks nog idee hoe hun
voedsel geproduceerd wordt. In meerdere gemeenten, waaronder Rotterdam
en Vlaardingen, zijn initiatieven genomen om gronden die niet in gebruik zijn
tijdelijk te gebruiken als stadslandbouwlocaties. In onze stad is een dergelijk
mooi initiatief door bewoners genomen op het terrein achter de oude
brandweerkazerne. Werken in een tuin is een goede ontspanning en zorgt
voor de nodige lichaamsbeweging. Daarnaast is groente uit eigen tuin een
gezonde aanvulling op het dagelijks menu.
Onze voorstellen
- Wij denken aan een uitbreiding van de Stichting Federatie Broekpolder.
Hierbij gaat onze voorkeur uit naar uitbreiding met een vereniging. Zij
krijgen een nieuwe uitdaging op hun pad nu zij naast het ontwikkelen van
nieuwe plannen ook steeds meer te maken krijgen met het beheer van de
inmiddels gerealiseerde projecten en het beheer van het totale park. Van
deze vereniging kunnen de Vlaardingse burgers lid worden en zo een bijdrage
leveren aan het continue verbeteren van de Broekpolder. De federatie zal
hierbij als toezichthouder blijven fungeren.
- Er zijn door de crisis momenteel grote hoeveelheden braakliggende gronden
beschikbaar die tijdelijk als stadslandbouwlocatie gebruikt kunnen worden.
De gemeente zal geschikte locaties tijdelijk beschikbaar stellen voor
initiatieven van bewoners en scholen om deze grond nuttig te gebruiken
zolang deze braak ligt. De gemeente heeft hierbij een ondersteunende rol.
Volkstuinverenigingen en medewerkers van het Duurzaamheidscentrum
kunnen bij deze initiatieven betrokken worden om kennis en ervaring op de
nieuwe ‘stadslandbouwers’ over te dragen. Dit kan ook een goede bijdrage
leveren in het kader van een betere sociale samenhang in de wijk.
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Gemeentelijke organisatie
Onze voorstellen
- Over het algemeen leveren gemeentelijke herindelingen geen geld op maar
kosten ze geld. Bovendien komt het bestuur verder van mensen af te staan.
Wij zijn tegen een fusie tussen Vlaardingen en een of meerdere andere
gemeenten, tenzij een meerderheid van de Vlaardingse bevolking hiermee
via een referendum instemt.
- Regionale samenwerking heeft de voorkeur boven gemeentelijke
herindeling. Daar waar de kwaliteit kan worden verbeterd en kosten kunnen
worden beperkt worden regionale samenwerkingsverbanden voor de
uitvoering van gemeentelijke taken gevormd. Daarbinnen moet ruimte zijn
voor het maken van politieke keuzes door de individuele gemeenten.
- De Metropoolregio is een ondemocratische en onoverzichtelijke
bestuurslaag waar in Rotterdam en Den Haag een enorme machtspositie
hebben. In plaats daarvan zijn wij een voorstander van losstaande
samenwerkingsverbanden.
- Bij regionale samenwerkingsverbanden moet de positie van de
gemeenteraad duidelijk zijn. Daar hoort de verantwoordelijkheid te liggen.
Inwoners van een gemeente moeten altijd bij de gemeenteraad aan kunnen
kloppen als er problemen zijn.
- Wanneer de gemeente bijeenkomsten organiseert maakt zij bij voorkeur
gebruik van gebouwen van maatschappelijke organisaties en gemeentelijk
vastgoed zoals sportkantines, de Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Kade
40, in plaats van dure commerciële voorzieningen.
- De inhuur van externe medewerkers wordt beperkt tot maximaal 5% van
het totale personeelsbestand.
- De topstructuur van de gemeentelijke organisatie wordt beperkt: Minder
wethouders, de gemeentesecretaris vormt de directie van de gemeentelijke
organisaties zonder extra – en dure – aanvullende directieleden. Het aantal
sectie- en afdelingshoofden wordt beperkt. Het percentage managers en
overhead ten opzichte van het totale ambtenarenbestand wordt beperkt.
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- De dienstauto van het college wordt verkocht. De opbrengst zetten we
apart en we gaan het Fonds Schiedam Vlaardingen, ondernemers en
inwoners benaderen dit bedrag te verdrievoudigen. Met dit budget worden de
komende vier jaar tweedehands kinderfietsen opgekocht. Deze worden
opgeknapt met hulp van het repaircafe en locale fietsenwinkels. Via de
Spring Foundation worden deze fietsen uitgegeven aan Vlaardingse kinderen
die in armoede opgroeien.
- De ambtelijke (en persoonlijke) ondersteuning van wethouders en
raadsleden wordt beperkt. Het grote aantal medewerkers dat dagelijks bezig
is met het ondersteunen van politici (communicatiemedewerkers,
griffiemedewerkers, secretaresses, bodemedewerkers, medewerkers kabinet
van de burgemeester) wordt drastisch beperkt. Zij die boventallig zijn
worden elders binnen de organisaties ingezet.
- De jaarlijkse uitgaven van de gemeenteraad worden beperkt door het
verlagen van de fractiebudgetten, afschaffen van door de gemeente betaalde
reisjes en hotelovernachtingen, campagnebudgetten, borrels en
vergoedingen voor fractiemedewerkers. Wethouders krijgen geen dure
telefoons maar kunnen zakelijke belkosten declareren op basis van het
principe ‘Bring your own device’.
- De dure parkeerabonnementen voor politici voor de nabijgelegen
commerciële parkeergarage worden geschrapt. Politici worden geacht in
Vlaardingen te wonen en zijn daarom niet van een auto afhankelijk om het
stadhuis te bezoeken.
- Ook de burgemeester wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden.
De ontheffing voor de burgemeester voor het negeren van stop- en
parkeerverboden komt te vervallen. De uitzondering voor de burgemeester
om op de stoep voor het stadhuis te parkeren komt te vervallen.
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