verkiezingsprogramma
2018 - 2022

voor
onze stad

Frans Hoogendijk, lijsttrekker
“Wij doen het voor onze stad en voor de inwoners.
Die staan voor ons radicaal centraal in alles wat we
doen.”
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VERKIEZINGSPROGRAMMA

in het kort
1 onze stad is VEILIG
Vlaardingen is veel onveiliger dan de gemiddelde Nederlandse stad. Dat gaan wij aanpakken. Criminaliteit en overlast dringen we terug, Toezicht & Handhaving breiden we sterk uit, controleren en
ingrijpen doen we intensief en streng.

2 onze stad is SCHOON
De Vlaardingers ergeren zich al jaren kapot aan huisvuil, zwerfvuil en onkruid. Met ONS.Vlaardingen is
dat straks afgelopen. Wij gaan zorgen voor een schone stad, en voor een ondubbelzinnige aanpak van
vervuilers. En onkruid gaan we vaker verwijderen.

3 onze stad bruist
De binnenstad ligt op zijn gat en de horeca maakt slechte tijden door. Maar wij gaan Vlaardingen weer
laten bruisen. Ruim baan voor evenementen, de meest bijzondere binnenstad door maximale vergroeningen, elke zomer Pleinbioscoop, de drukste Hoogstraat van de regio, een stad vol terrassen, en een
sfeervol uitgelichte Oude Haven.

ONSVLAARDINGEN.NL
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onS DNA
ONS.Vlaardingen stelt de inwoners dus
radicaal centraal.
Dat betekent dat we bewonersinitiatieven
serieus nemen. Dat we bewoners in hun
wijken opzoeken en ze vragen naar hun
klachten en hun wensen. Het betekent
dat we plannen sámen met bewoners
gaan ontwikkelen. Dat we altijd vroeg en
volledig zullen communiceren, en ook
dat we de inwoners letterlijk een stem
gaan geven in het stadsbestuur.

Uw mening
staat bij ONS
radicaal centraal!

Dat is de manier om als partij elke dag
weer midden in de stad te staan.
ONS.Vlaardingen is dé lokale partij in
onze stad.

En dat is belangrijk, want de gemeente is
er voor de inwoners, en niet andersom!

Onze partij heeft met zijn eigen DNA een
inmiddels bekende manier van politiek
bedrijven.

Dat is hét uitgangspunt van ONS.
Vlaardingen. Daarom werken we
bijvoorbeeld ook samen met Leefbaar
Rotterdam en met Forum voor
Democratie.

Wij zijn altijd en overal aanwezig, lopen
altijd voorop, we bijten ons in iets vast
en laten niet meer los. En we durven
grenzen van beleid op te zoeken.
Wij hebben een visie, en van daaruit
gaan we aan de slag met creativiteit, lef
en tempo. We zijn altijd in de wijken,
altijd onder de mensen. Want om hen
draait het.

ONS.Vlaardingen wil de stad drastisch
hervormen. Veel dingen moeten heel
veel beter

Iedereen moet wat ons betreft dat
stadhuis uit; of je nou raadslid,
ambtenaar of wethouder bent:
Zoek de mensen op!
Praat met ze!
Luister naar ze!
Neem ze serieus!
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Wij zoeken u op!
Wij praten met u!
Wij luisteren naar u!
Wij nemen u wel serieus!
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Prioriteit

onze veilige
stad

Veiligheid is prioriteit nummer één onder de bewoners.
Veiligheid is een van de voorwaarden om met plezier in een stad
te kunnen wonen. Vlaardingen voldoet daar helaas niet aan.
We doen het zelfs veel slechter dan het landelijk gemiddelde.
Daardoor mijden veel mensen het centrum en andere
winkelgebieden, en durven velen, waaronder ouderen, ‘s avonds
de straat niet meer op.

25% afname criminaliteit

Boven: Vlaardingen moet veiliger.

Vlaardingen slaat een modderfiguur op gebied van criminaliteit en overlast. Onze
stad doet het heel veel slechter dan het landelijk gemiddelde, en ook veel slechter dan
vergelijkbare steden. Maar veiligheid is wel een absolute voorwaarde voor een fijne stad.
Daarom wil ONS.Vlaardingen de misdaad binnen twee jaar met 25% terugdringen.
Volgens het college gaat het geweldig, en is er geen enkele aanleiding voor meer toezicht.
Maar wie de inwoners en ondernemers in de stad spreekt, hoort heel andere geluiden.
Bij het voorkómen van criminaliteit (en overlast) werkt er - ook volgens de politie - niets
beter dan preventieve fysieke aanwezigheid van toezichthouders. Logisch: voorkomen is
beter dan genezen. Maar daar heb je in onze stad ook meteen het probleem te pakken: er
is nauwelijks (effectief) toezicht. ONS.Vlaardingen gaat daarvoor zorgen.
We breiden Toezicht & Handhaving sterk uit, naar minimaal dertig medewerkers. Die
mensen zetten we vervolgens in op die thema’s, locaties en tijden waarop ze het hardst
nodig zijn. En dat bepalen de inwoners van Vlaardingen.
Verder gaan we zorgen dat nog veel meer mensen mee gaan doen aan de Buurt WhatsApp.
Tot slot zullen we de vele camera’s die in de stad hangen slimmer gaan inzetten en uitlezen.
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Het is een absolute voorwaarde
voor een fijne stad.

Onder: Toezicht & Handhaving krijgt meer
medewerkers. Maar het aannamebeleid wordt
strenger.

onze
fatsoenlijke stad

Veel meer medewerkers
Toezicht & Handhaving
Om criminaliteit en (jongeren)overlast
aan te pakken, gaan we die vooral
voorkómen.
Preventief
toezicht
voorkomt dat mensen rottigheid
uithalen en regels aan hun laars lappen.
Daarom brengt ONS.Vlaardingen het
aantal toezichthouders naar 30, en
zorgen we vanuit de Bijstand voor nog
eens flink wat extra banen in Toezicht &
Handhaving.
We gaan ook voor een strenger
aannamebeleid van nieuwe medewerkers
bij Toezicht & Handhaving, en voor
gerichte, doeltreffende trainingen.
Zo zorgen we dat de medewerkers
maximale resultaten behalen.
Daarnaast zullen de medewerkers
niet meer willekeurig door de straten
wandelen. We gaan ze inzetten op die
thema’s, op die tijden en op die plekken
waar ze het hardst nodig zijn.

voor nog eens extra banen in Toezicht &
Handhaving zorgen. De branche leidt ze
op; re-integreren en stage lopen, doen
ze in Vlaardingen. Zo wordt het aantal
mensen bij Toezicht & Handhaving nóg
verder uitgebreid.
Ten slotte zorgen we dat de handhavers
in alle wijken paraat zijn, en een direct
te bereiken eigen telefoonnummer
krijgen, zodat elke inwoner ze kan bellen
wanneer ze nodig zijn.

Ook gaan ze geregeld in burger
surveilleren, waardoor het toezicht
effectiever wordt, en het aantal boetes
omhoog kan. Zo verdienen we ook nog
eens een groter deel van de kosten terug.
Verder willen we, samen met de
beveiligingsbranche, vanuit de Bijstand
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“Tijden veranderen,
omgangsvormen
eveneens. Toch is een
stukje aangeleerde
beleefdheid geen
overbodige luxe.”

“Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt
ongedierte aan en het opruimen kost bakken vol
geld. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur,
dier en mens: het kan de bodem vervuilen en
dieren eten het op of raken er in verstrikt.”

aanpakken
zwerfvuil

Boven: Eén van de
pijnpunten van de
stad is afval. De
vervuilers gaan nu
echt betalen.

Harde aanpak van vuil op straat en
rond containers

strikt handhaven (ook in burger), en boetes

Een van de grootste ergernissen onder de

stappen op kunnen lopen tot € 500. Vuil op

Vlaardingers is asociaal gedrag. Bijvoorbeeld

straat gooien doe je namelijk nooit per ongeluk.

het zwerfvuil op straat en rond de containers.

Hetzelfde geldt voor het niet opruimen van

Er zijn niet voor niets regels op dat gebied, en

hondenpoep. Hier willen we overtreders gaan

daar moeten we ons met zijn allen aan houden,

opsporen met DNA-techniek, waarvoor van alle

willen we van dat smerige imago afkomen.

honden het DNA wordt opgeslagen. Dat kunnen

uitdelen, die - net als in Rotterdam - in drie

we niet verplichten, maar we kunnen wel een
Eerst gaan we samen met Irado het ophalen

keuze aanbieden: wie DNA afstaat, betaalt geen

van het vuil en het legen van de containers

hondenbelasting meer, wie weigert betaalt het

slimmer aanpakken. Meteen daarna beginnen

dubbele tarief.

we met een voorlichtingsfase van een maand.
Daarin wordt aan alle inwoners ondubbelzinnig
duidelijk gemaakt wat de regels zijn rondom
het aanbieden van afval, zodat daarover geen
misverstand meer kan bestaan. Dan volgt
een maand waarin waarschuwingen worden
uitgedeeld. Vanaf de derde maand gaan we
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“Fatsoen moet je doen! Samen maken we een
vuist tegen ‘verkeershufters’ en asocialen.”

Fatsoensregels

50% afname overlastgevende jeugd

De stad wordt een stuk aangenamer om
in te wonen of er te verblijven als we
rekening met elkaar houden. Iedereen is
in principe vrij om te doen wat hij wil,
maar de grens ligt bij het anderen tot
overlast zijn.

Vlaardingen heeft sinds jaar en dag een groot probleem met overlastgevende
en criminele jongeren. Bekende plekken zijn de Van Baerlestraat in West,
Winkelcentrum Holiërhoek in Holy, en Veerplein/Liesveld in het centrum. We
horen al jaren dat de jongeren ‘in kaart worden gebracht’, maar die taak zit er nu
echt wel op. ONS.Vlaardingen gaat dit probleem eindelijk aanpakken.
De hangjongeren krijgen van ons het totale aanbod van jongerenactiviteiten
gepresenteerd, die vaak gratis of zeer goedkoop zijn. Daar hoeven ze geen gebruik
van te maken, maar “Er is voor ons niks te doen” is dan geen excuus meer. Ouders
van overlastgevende jongeren zetten we onder druk om zelf in te grijpen. Kosten
van vernielingen worden altijd volledig teruggevorderd.
We zullen daar de eigen mensen van Toezicht & Handhaving voor inzetten,
maar ook de politie zeggen dat het hier om een prioriteit gaat. Bekeuringen,
samenscholingsverboden en straatverboden, en dus ook goede controle daarop,
gaan een standaard aanpak worden. Overlast moet binnen een jaar met 50% zijn
afgenomen.
Tegelijkertijd zorgen we voor preventie. Afgelopen jaar zorgden wij ervoor dat alle
middelbare scholen Challenge Days (´Over de streep´) kregen aangeboden. Ook de
komende jaren gaat dat weer gebeuren. Daarnaast willen we organisaties als de Yets
Foundation en Vlaardingen In Beweging veel meer steun geven.

“Hekjes weghalen en
bankjes verwijderen
op een plein is niet
de oplossing. Geef de
jeugd alternatieven.
Organisaties als
Yets Foundation
en Vlaardingen in
beweging verdienen
meer steun.”
Rechts: De politie
en team Toezicht en
Handhaving

houden

toezicht op naleving
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In heel Nederland, ook in Vlaardingen,
snakken mensen weer naar een
fatsoenlijke samenleving.
ONS.Vlaardingen staat daar 100% achter.

We tolereren bijvoorbeeld geen auto’s
met sportuitlaten, geen opgevoerde
scooters, geen vuil op straat, geen
lastigvallen van meisjes en vrouwen, en
geen asociaal woon- en verkeersgedrag.
Racen is een mooie hobby, maar dan wel
op Zandvoort. Harde muziek draaien is
leuk, maar dan wel met je koptelefoon
op. Mensen die gebukt gaan onder
(buren)overlast, weten hoe ernstig dit je
dagelijks leven kan beïnvloeden.
Samen met politie, Toezicht &
Handhaving en wooncorporaties gaan
we hier strikt op handhaven.

onze schone stad
Strenge aanpak vervuiling

“Wij gaan de strijd aan tegen
zwerfafval, zakken en grofvuil
naast de containers en rommel
op markten, in parken en
winkelstraten.”

We zullen beginnen met een
voorlichtingsfase van een maand. Daarin
wordt aan alle inwoners ondubbelzinnig
duidelijk gemaakt wat de regels zijn
rondom het aanbieden van afval, zodat
daarover geen misverstand meer kan
bestaan. Dan volgt er een maand waarin
waarschuwingen worden uitgedeeld.
Vanaf de derde maand gaan we strikt
handhaven (ook in burger), en boetes
uitdelen, die - net als in Rotterdam - in
drie stappen op kunnen lopen tot € 500.

Vlaardingers ergeren zich al jaren
lang aan de troep op straat. Of dat
nou verkeerd aangeboden huisvuil
is, zwerfaval, hondenpoep of het vele
onkruid; ze zijn het zat. Deze klachten
horen wij al vier jaar lang van u op
bewonersbijeenkomsten en op straat.
Dit college van b&w mag dit soort zaken
dan niet zo belangrijk vinden; u vindt
dat wél, dus gaan wij er wat aan doen.

DNA-systeem voor hondenpoep
Om de overlast van hondenpoep goed
aan te kunnen pakken, zullen we
overtreders gaan opsporen met DNAtechniek, waarvoor van alle honden
het DNA wordt opgeslagen. Dat kunnen
we weliswaar niet verplichten, maar
we kunnen wel een keuze aanbieden:
wie DNA afstaat, betaalt geen
hondenbelasting meer, wie weigert
betaalt het dubbele tarief.

Aanpassing beleid Irado
Irado gaat anders werken. De
ondergrondse containers gaan we
slimmer legen en schoonmaken. De
dienst gaat ook intensief samenwerking
met Toezicht & Handhaving, want
de stad schoonhouden en goede
handhaving gaan hand in hand. Ten
slotte gaan we onderzoeken of we samen
met andere gemeenten in onze regio een
nascheidingsfabriek kunnen mogelijk
maken.

Betere bestrijding onkruid
Na aandringen door de gemeenteraad is
er voor onkruidbestrijding per jaar nu
één schoonmaakronde bijgekomen.
Dat is voor ONS.Vlaardingen niet genoeg.
Er moet minimaal nog één extra ronde
bij. Want als de stad er schoon uitziet,
zijn mensen ook minder geneigd er zelf
een rommeltje van te maken.

Uitbreiding Handhaving
Zoals ook al beschreven bij het
hoofdstuk ´Een veilige stad´, gaan we
veel meer mensen inzetten bij Toezicht
& Handhaving. Nu kun je, als je slechte
dingen van plan bent, in Vlaardingen zo
maar je gang gaan. Dat kan natuurlijk
nooit de bedoeling zijn.

Rechts: Een schone
straat is een
voorwaarde voor een
leefbare, fijne
stad.
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onze bruisende stad
Een binnenstad waarin steeds meer
winkels omvallen, en een horeca die het,
tegen de landelijke trend in, slecht doet.
De sfeer in de stad is de laatste tijd vaak
ver te zoeken.
Dit moet heel snel heel erg veel beter.

“Hoe haal je talenten en
ideeën naar boven? Wij willen
een mentaliteitsverandering
creëeren van Vlaardingers
die afwachten, reactief zijn of
klagen, naar zelf in actie komen
en ‘wij maken de stad’.

Meer ondersteuning door de gemeente
De gemeente moet richting ondernemers
en organisatoren van alle evenementen
en aanverwante initiatieven, veel meer
in de meewerkstand, en waar mogelijk
ook zélf initiatieven gaan nemen.

Binnenstad vergroenen
De Binnenstad willen we opnieuw
inrichten en maximaal vergroenen.
Op verjaardagsfeestjes moet ons
stadscentrum dé geheime tip worden
(“Ben je al op het Veerplein wezen
kijken? Je weet niet wat je ziet“).
Er komen bijvoorbeeld gezellige zitjes
in de nieuwe groene Veerpleintuin,
er zijn bijna voortdurend akoestische
muziekoptredens, er is speelgelegenheid

“ We moeten onze stad nieuw
leven inblazen. Vlaardingen
moet weer zijn vrolijke oude zelf
worden.“

voor kinderen, in de maanden met mooi weer is er elk
jaar een aantal weken Pleinbioscoop. De Hoogstraat
en de Markt krijgen een uitstraling met ´Brabantse’
gezelligheid, en waar nodig schaffen we de
precariobelasting af, zodat horeca, maar ook winkels
en zelfs bewoners zonder problemen een gezellig
(klein) terrasje kunnen opzetten.

Museum Vlaardingen kleiner
Het Museum Vlaardingen kost ons nu bijna 4,5 ton per
jaar. Daarom moet het museum aanzienlijk kleiner
van opzet worden. Het geld dat daardoor vrijkomt,
investeren we in de Bruisende Stad.

Sfeer in Oude Haven
De Oude Haven en de Oude Havenbrug gaan we het
hele jaar door sfeervol uitlichten. In de zomermaanden
houden we op het water concerten. De haven als
middelpunt van een bruisende stad!

Meer en diverse festivals
Het Zomerterras blijft. De Beiaardweken komen terug.
Bestaande en nieuwe culturele en festival initiatieven
omarmen wij. Zo gaan we in samenwerking met
initiatiefnemers en horeca een Vlaardings Jazzfestival
een kans geven.

Links: Een bruisende stad betekent
vooral investeren in de juiste zaken.
Wij zien Vlaardingen graag weer als
een bruisende stad, waarin mensen zich
thuis voelen.
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onze democratische stad
Het is de hoogste tijd voor democratische
verandering van onderop. Wij stellen
bewoners en ondernemers radicaal
centraal. Zij zijn al jaren klaar voor meer
invloed. Het is op het stadhuis waar de
knop om moet! Het raadplegen van de
inwoners gaat bij ONS.Vlaardingen op
alle terreinen een belangrijke rol spelen.
Daarom beginnen we ons programma er
ook mee.

“Democratie betekent:
‘het volk bestuurt’.
Wij nemen dit letterlijk.
De Vlaardinger gaat bepalen
hoe de stad er uit ziet.”

Buurtrechten
Buurtrechten geven inwoners meer
invloed in hun eigen woonomgeving.
Natuurlijk horen daar ook de financiën
bij voor activiteiten of voor het beheer
van gebouwen. De ideeën van de
bewoners, en hun manier van aanpakken
staan centraal.

zowel in raadscommissies als in de
gemeenteraad spreekrecht. In plaats
van inspreken aan het begin van de
vergadering, worden ze dus echt
deelnemers aan debatten tijdens
gemeenteraadsvergaderingen.

Burgerbegroting

Referenda

Met een burgerbegroting gaan bewoners
per wijk zelf bepalen hoe geld besteed
moet worden. Zij hebben daar vaak
prima ideeën over. Zij weten immers
wat er in hun wijk speelt, en wat hun
wijk nodig heeft. En zo vergroten we ook
nog eens de saamhorigheid in buurten
en wijken.

ONS.Vlaardingen wil dat de Vlaardingers
veel vaker dan eens in de vier jaar
kunnen stemmen. Ze moeten kunnen
meebeslissen over belangrijke zaken in
hun wijk of in de stad. Dat gaan we doen
via stads-, wijk- en buurtreferenda. In
deze digitale tijd kan dat bijna zonder
kosten.

Jeugdraad

Links: Altijd de
wijk in. In weer

Gekozen burgemeester

Eerder al zorgden we ervoor dat we
een
kindergemeenteraad
hebben,
samengesteld uit kinderen van
basisscholen. ONS.Vlaardingen wil ook
een jeugdgemeenteraad instellen, met
leerlingen van middelbare scholen.
Zo kan de volwassen raad leren wat er
onder jongeren speelt, en gaan jongeren
het ook logisch vinden dat je als inwoner
een rol speelt bij het besturen van je
stad.

Zodra dat wettelijk mogelijk is, gaan de
Vlaardingers hun eigen burgemeester
kiezen. Het is echt niet meer van
deze tijd dat een burgemeester wordt
benoemd door de kroon, en dat een zelf
ook al ongekozen Commissaris van de
Koning daar een rol in speelt.
Zo lang het wettelijk níet kan, gaan
we in onze stad een verkiezingsrace
organiseren tussen de kandidaten 1 en
2. Op die manier kunnen de inwoners
de gemeenteraad laten weten welke
kandidaat hun voorkeur heeft.

en wind flyeren en
aanwezig op alle
bijeekomsten om uw
mening te horen.

Spreekrecht
Inwoners en ondernemers krijgen
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onze ondernemende stad
Ondernemers zorgen voor werk en dus
voor inkomen. Meer Vlaardingers met
werk en inkomen kunnen hun geld
weer meer besteden in de stad. Met je
verdiende geld koop je een paar mooie
nieuwe schoenen, of ga je naar het
zwembad of de Stadsgehoorzaal. En
natuurlijk zorgt meer werk voor minder
uitkeringen, en dus voor minder kosten
voor de gemeente. Ondernemers leveren
ook meer belastinginkomsten op die de
gemeente weer kan investeren in de stad.

“Een ondernemende
stad gaat over een goed
ondernemingsklimaat,
dienstverlening van hoge
kwaliteit en toekomstbestendige
winkelgebieden en werklocaties.
Dit is de eerste prioriteit.”

Kortom, een gezond klimaat voor
ondernemers is dus goed voor
Vlaardingen. Om dat te bereiken moeten
er minder regels, voorwaarden en eisen
komen voor zowel huidige als nieuwe
ondernemers.
Het motto richting
ondernemers wordt ‘Het mag, mits...’, in
plaats van ‘Het mag niet, tenzij...’.

20% van de bestaande lokale weten regelgeving voor ondernemers
afschaffen.

Betere verkeersdoorstroming
De gemeente moet meer investeren
in een betere doorstroming van het
verkeer. Dat is belangrijk voor onze
inwoners, voor de ondernemers en
voor bezoekers aan onze stad. We gaan
dat onder meer doen door intelligente
verkeerslichten en intelligente routeinformatiepanelen voor parkeren;

Minimaal 40% lokaal inkopen
Minimaal veertig procent van de
gemeentelijke opdrachten en inkopen
gaat naar bedrijven uit Vlaardingen.
Op die manier stimuleren we het lokale
bedrijfsleven, en zorgen we voor meer
werk en inkomen en dus voor een betere
lokale economie.

Maatschappelijk
ondernemen

Aantrekkelijke binnenstad
Een bezoek brengen aan of wonen in
Vlaardingen, wordt een unieke belevenis.
Dit vraagt om een veilige, schone en
opgeruimde (binnen)stad, maar ook
om creatief denken en handelen. Zo zal
onze binnenstad zich sterk moeten gaan
onderscheiden van steden in onze regio.
Wij kiezen voor totale vergroening en
sfeer. Zie het hoofdstuk ´Een Bruisende
Stad´. En we gaan experimenteren met
goedkoop en gratis parkeren.

verantwoord

Bedrijven
die
maatschappelijk
verantwoord ondernemen - bijvoorbeeld
op gebied van duurzaamheid of
personeelsaanname - krijgen de
voorkeur bij het inhuren of inkopen
van producten en/of diensten door de
gemeente.

Minder regels
Ondernemers
worden
te
vaak
gefrustreerd door een overmaat aan
wetten en regels. Wij gaan tenminste

Rechts: Geen
betaalzone voor het
centrum maar gratis
parkeren.
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Een ondernemende houding is nodig om zaken
aan te pakken en te verbeteren.

gratis
parkeren

Parkeren in het centrum en in de
omliggende wijken is in Vlaardingen
al jaren lang een probleem. Het
gemeentebestuur komt niet verder dan
het behouden van de hoge tarieven in
het centrum. Daardoor parkeren veel
ambtenaren en bezoekers hun auto in
de omliggende wijken. En wat is het
antwoord van het gemeentebestuur
daarop? “Dan moeten we daar misschien
ook maar betaald parkeren invoeren.”

“Er zijn meerdere
oplossingen voor de
parkeerproblemen.
Maar doorgaan op deze
weg is echt geen optie!”

Dat is gewoon het verschuiven van
het probleem. ONS.Vlaardingen wil
dat parkeerproblemen dáár worden
opgelost waar ze ontstaan. Het mag
niet zo zijn dat andere wijken de dupe
worden van een centrumprobleem.

Daarom willen wij gaan experimenteren
met gratis parkeren in het centrum.
Volledig gratis, de eerste twee uur gratis,
of juist alleen het eerste uur betalen.
Maar doorgaan op de huidige weg is
geen optie. Daar gaat de binnenstad aan
kapot.
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onze zorgzame stad
Goede zorg voor iedereen die dat nodig
heeft. Dat is ons uitgangspunt. In
Vlaardingen zijn er zo veel mensen met
zorgen en problemen op vele vlakken,
dat we hier echt het verschil moeten
gaan maken. Want iedereen in onze stad
telt mee.

“Alle Vlaardingers moeten
prettig kunnen leven, wonen,
leren en werken in onze stad.
Daarbij horen goede sociale
voorzieningen met een modern
vangnet van zorg. De sociale
kracht van onze stad.
ONS accent ligt daarbij op wat
er wél kan en niet op wat er niet
kan.”

Uitbreiden en bekender maken van de
sociale wijkteams
Nog steeds zijn veel Vlaardingers niet
op de hoogte van onze wijkteams. Dit
moet echt beter, want die teams zorgen
voor het eerste contact bij medische en
sociale problemen.

Wachtlijsten verkleinen in jeugd- en
thuiszorg
Wachtlijsten in de zorg zijn ook lokaal
een groot probleem, vooral in de jeugden thuiszorg. Ons Vlaardingen wil in
onze stad een betere samenwerking
tussen de verschillende instanties. Zo
versnellen we de plaatsing van cliënten,
en verkleinen we de wachtlijsten.

gratis openbaar vervoer ouderen

bestrijding van eenzaamheid. Ook gaan
we jongeren in contact met ouderen
brengen.

Openbaar vervoer moet gratis worden
voor ouderen in Vlaardingen. Nu is
dat geregeld voor ouderen met een
inkomen tot 120% van het minimum,
maar wat ons betreft gaat dat gelden
voor alle ouderen. Dit is namelijk ook
een goede maatregel om eenzaamheid
te voorkomen of aan te pakken.

Betere schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening
werkt
in
Vlaardingen nog lang niet goed genoeg.
Wij krijgen veel klachten binnen over
te lange wachttijden, bureaucratie en
steeds wisselende contactpersonen.
Hier is snel ingrijpen van groot belang.

Aanpak armoede en eenzaamheid

Links: De zorg in
Vlaardingen lijkt
een voortdurend
punt van zorg. Dit
kan en moet anders.

Armoede en eenzaamheid zijn twee van
de grootste problemen in de Vlaardingse
samenleving.
Beide problemen kunnen beter worden
aangepakt met ons eerste punt over de
sociale wijkteams. Daarnaast kunnen we
het goed werkende systeem overnemen
dat Rotterdam al heeft ingevoerd voor

Betere rolstoeltoegankelijkheid
De gemeente moet zich maximaal
inzetten om mensen met een rolstoel,
scootmobiel, of rollator maximaal
toegang te geven bij instanties, bedrijven
en winkels. Ook op dit gebied krijgen wij
nog veel te veel klachten binnen.
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senioren
in de klas
“‘Beide generaties worden
sensitiever voor het leven van
elkaar. Kinderen maken de
ouderen van dichtbij mee en de
ouderen zien hoe kinderen van
tegenwoordig leren.”

zorg aan te bieden, wil ONS.Vlaardingen
de druk op mantelzorgers verminderen.

Rechts: Overal
op bezoek en
met iedereen in
gesprek. Want uw

Samenwerking scholen en ouderen
Jong en oud is samen goud! Wanneer
jongeren meer in contact komen met
ouderen, leren zij elkaar beter kennen.
Op deze manier krijgen jongeren meer
inzicht in de normen en waarden
van ouderen. Omgekeerd krijgen
ouderen meer inzicht in jongeren en
hoe zij in de maatschappij staan. Met
projecten waarin ouderen en jongeren
samenwerken, willen wij deze positieve
en leerzame wisselwerking stimuleren.

verhaal doet er
voor ONS toe.

Websites drempelvrij voor blinden en
slechtzienden
Ontlasten mantelzorg
Door bezuinigingen in de zorg, is het
beroep op mantelzorg toegenomen.
Mantelzorgers
zijn
ontzettend
waardevol, maar hebben naast deze zorg
vaak een drukke baan, een gezinsleven
en hobby´s. Zo kunnen ze makkelijk
overbelast raken. Door extra gerichte

Nog steeds moeten websites van de
gemeente en van aan de gemeente
verbonden instellingen beter geschikt
worden voor blinden en slechtzienden.
Deze mensen hebben tenslotte dezelfde
rechten als anderen.

Onder: Ouderen
vinden het heerlijk
om in contact
met kinderen te
zijn en hen te
ondersteunen.
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onze geintegreerde stad
Ook in Vlaardingen is de integratie van
groepen die recent of langer geleden
uit andere landen kwamen, helaas
niet goed gegaan. Turken leven met
Turken, Marokkanen met Marokkanen,
Nederlanders met Nederlanders. We
kunnen een veel rijkere stad worden als
we meer met elkaar omgaan.

“Nederlanders met een
migratieachtergrond zijn
duidelijk kwetsbaarder op de
arbeidsmarkt. Ze verliezen
in de crisis sneller hun baan,
schoolverlaters met een
migrantenachtergrond vinden
minder snel een baan.”

Beheersing Nederlandse taal
Beheersing van de Nederlandse taal
is een belangrijke voorwaarde om
te slagen in de maatschappij, en om
te kunnen integreren. Daarom gaat
de gemeente bij Bijstandscliënten
strikt toezien én toetsen op het goed
beheersen van de Nederlandse taal. Via
scholen gaan we gezinnen oproepen ook
thuis Nederlands te spreken.

Geen overheidsbemoeienis met religie
Nederland is een seculier land. Dat betekent dat een
ieder zijn eigen geloof mag kiezen, maar dat kerk
en staat gescheiden zijn. Daarom gaan gemeente en
welzijnswerk zich niet meer bemoeien met religieuze
thema’s of feestdagen, en krijgt de gemeente een
absoluut neutrale uitstraling.

Nederlands in alle gebedshuizen
In alle Vlaardingse moskeeën, kerken
en gebedshuizen wordt alleen in het
Nederlands
gepredikt.
Moskeeën
mogen wat ons betreft alleen nog in
het Nederlands oproepen tot gebed,
en uiteraard zonder overlast voor de
omgeving.

Geen islamitisch onderwijs
Wij zullen blijven strijden tegen de komst van een
islamitische school in Vlaardingen. Niet om te
´pesten´, maar omdat zo´n school de integratie alleen
maar nog meer bemoeilijkt. En dat is in niemands
belang.

“Is integratie dan alleen het
‘meedoen’ Of is er nog meer?
Wat dacht je van waarden.
Het denken over gelijkheid
van man en vrouw, over
homoseksualiteit of religie in
het openbare leven?”

Geen gedwongen huwelijke en relaties
Liefde is het mooiste begrip dat onze wereld kent.
Daarom zullen wij iedereen steunen die in gedwongen
relaties of huwelijken terecht komt of dreigt te komen,
of juist niet de relatie mag hebben die hij of zij wil.

Rechts: Is de ‘Integratie mislukt’ of
moeten we beter ons best doen? Wij
vinden dat het te langzaam gaat en
beneden verwachting. Daarom moet er
ander beleid en maatregelen komen
om de integratie in onze stad anders/
beter/sneller te laten verlopen.
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onze woonstad
Het kan niet zo zijn dat de gemeente
zorgt voor massale wooncomplexen voor
arbeidsmigranten, en dat tegelijkertijd
uitzendbureaus massaal appartementen
blijven opkopen. Onze eerste aandacht
moet uitgaan naar de Vlaardingse
woningzoekenden.

“Het centrum van Vlaardingen
en de Oostwijk hebben de
status van rijksbeschermd
stadsgezicht. De uitstraling van
de haringstad is uniek, laat
nieuwbouw hier op aansluiten.”

Uitbreiding Rotterdamwet
Dankzij ONS is ook in Vlaardingen de
Rotterdamwet ingevoerd. Nu gaan we
ook voor invoering van de zogenaamde
‘Rotterdamwet Plus’, waarmee notoire
overlastgevers van buiten Vlaardingen
een woning in onze stad geweigerd kan
worden. Ook bestaande woonoverlast
wordt keihard aangepakt. Mensen
die keer op keer voor overlast zorgen,
proberen we te plaatsen in het project
Skaeve Huse (asodorp) van de gemeente
Rotterdam of een nieuw zelf te stichten
‘dorp’.

Vlaardingen heeft jaren lang een
overvloed aan sociale huurwoningen
gehad en een tekort aan koopwoningen.
Met het Actieplan Wonen is daar flink
verbetering in gekomen, maar we zijn er
nog niet. ONS.Vlaardingen wil dat er voor
de sociale doelgroep altijd voldoende
sociale huurwoningen zijn, maar dat
tegelijkertijd het aantal duurdere
huurwoningen en koopwoningen verder
blijft toenemen. Dat zorgt voor meer
evenwicht in de stad, en voor meer
koopkracht, wat weer goed is voor de
lokale economie.

Duurzaam bouwen
We gaan zowel bij bestaande als
bij
nieuwbouw
voor
maximale
duurzaamheid. Schotelantennes aan
hoogbouw worden vervangen door
een gezamenlijke installatie op het
dak. Op flats gaan we samen met
wooncorporaties en het Vlaardings
Energie Collectie zorgen voor het
massaal plaatsen van zonnepanelen.
Daardoor kan bij mensen in sociale
huurwoningen de energieprijs omlaag.

Intensiveren Actieplan Wonen
Het Actieplan Wonen wordt onverkort
doorgezet, en waar maar mogelijk
geïntensiveerd.
Voor
jongeren,
studenten en mensen met een laag
worden nieuwe woonvormen bedacht.

Stop op instroom Moelanders

Links: Waar
mogelijk bouwen
we historische
nieuwbouw in het
centrum.

ONS.Vlaardingen zal er alles aan
doen - in samenwerking met andere
partijen en gemeenten - om verdere
instroom van Moelanders tegen te
gaan, en tegelijkertijd zo veel mogelijk
Moelanders die al in Vlaardingen wonen,
daar te gaan laten wonen waar zij ook
werken, bijvoorbeeld in het Westland.

27

onze sportieve stad
Als het aan ONS.Vlaardingen ligt,
gaat iedereen in Vlaardingen sporten.
Op school, buiten school, in het
bedrijfsleven, maar ook ouderen. Want
bij sporten leer je wat knokken is,
hoe belangrijk gezondheid is, leer je
samenwerken, plezier maken, en niet
onbelangrijk: altijd beter willen worden
dan je gisteren was.

“Alle Vlaardingers moeten
prettig kunnen leven, wonen,
leren en werken in onze stad.”
Inzet buurtsportcoach
Sport en zorg zijn nu nog te veel eigen
gebieden. Juist door die twee veel meer
met elkaar te gaan verbinden, kunnen
we grote gezondheidswinst boeken, en
niet in de laatste plaats de strijd met
eenzaamheid aangaan. Daarom willen
wij veel meer gebruik gaan maken van
de buurtsportcoach.

Samenwerking tussen sectoren

Onder: Ouderen
bewegen te weinig.
Zwemmen voor
senioren is een
uitstekende manier
om de gezondheid te
verbeteren.

Sportbeleid wordt op lokaal niveau
vooral gekenmerkt door samenwerking
tussen overheid, onderwijs, zorgsector
en bedrijfsleven. Zij kunnen door goede
samenwerking hun eigen achterbannen
met elkaar in contact brengen, en zo
iedereen in aanraking met sport laten
komen.

Sportvelden altijd bezet
Sportvelden, zowel binnen als buiten,
liggen er op bepaalde uren nog te vaak
ongebruikt bij. Zeker verharde velden,
die minder vatbaar zijn voor slijtage,
zouden in principe op geen enkel uur
van de dag meer ongebruikt mogen
blijven. Elk uur dat een sportterrein
ongebruikt blijft, is een gemiste kans.

Steun maatschappelijke initiatieven
Met de komst van maatschappelijke
initiatieven als Vlaardingen In Beweging
(VIB) en de Yets Foundation, zijn veel
meer Vlaardingers in aanraking met
sport gekomen. Dit soort organisaties
moeten
maximale
gemeentelijke
ondersteuning krijgen.

In aanraking komen met sport
Kaartclubs, kinderkoren of boekenclubs
zijn heel vaak op zoek naar ruimte om
bij elkaar te komen. Als we daar, op de
uren dat dat kan, ook sportkantines
voor kunnen inzetten, komen ook deze
mensen in aanraking met sport.
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onze gezonde stad
Overlastgevende bedrijven

“De meest vieze scooters stoten
tot wel 2.700 keer zoveel
schadelijke stoffen uit als een
bestelbusje! Daarom vinden wij
deze fossiele scooters niet meer
van deze tijd.”

Waar mogelijk kijken we naar
verplaatsing
van
overlastgevende
bedrijven.

Steun Vlaardings Energie Collectief
Maximale ondersteuning van het
Vlaardings Energie Collectief. Met hen
en de wooncorporaties kijken we naar
mogelijkheden om de daken van alle
flats te voorzien van zonnepanelen. Zo
gaat de energierekening omlaag, en
verbetert het milieu.

Betere afvalscheiding

Vlaardingen is op milieugebied een van
de meest smerige steden van ons land,
met hoge sterfcijfers op gebied van
kanker. Als lokale overheid heb je dus de
plicht dat te verbeteren.

Op gebied van afvalscheiding presteert
Vlaardingen bijzonder slecht. Hier
gaan we voor een inhaalslag zorgen. De
gemeente gebruikt de vele hoogbouw
in de stad nu als een excuus. Wij gaan
deze excuses juist omzetten in kansen.
Ook gaan we eindelijk eens een besluit
nemen over afvalscheiding: of vooraf
met verschillende kliko’s, of juist
achteraf in een nascheidingsfabriek.

Tweetact scooters
De meest vieze scooters stoten tot wel
2.700 keer zoveel schadelijke stoffen
uit als een bestelbusje! Daarom vinden
wij deze fossiele scooters niet meer van
deze tijd

Oplossing Marathonweg
De Marathonweg is een van de drukste
en vervuilendste wegen van ons land.
De afgelopen twintig jaar heeft de
gemeente hier hoegenaamd niets aan
gedaan; sterker nog, de weg alleen maar
nóg drukker gemaakt. ONS.Vlaardingen
gaat samen met omwonenden voor een
ingrijpende en effectieve oplossing,
bijvoorbeeld een combinatie van een
verdiepte ligging en een overkapping.

“Alle Metingen van de DCMR
(De Centrale MilieuDienst
Rijnmond) laten zien dat er
niet alleen vervuilde lucht is
rondom de Marathonweg,
maar dat Vlaardingers onder
een ‘dekentje’ van slechte lucht
leven.”

vervuilende scheepvaart
Links: We worden
overspoeld met
milieuproblemen
die vragen om

Samen
met
regiogemeenten,
Havenbedrijf en TU Delft gaan we ons
richten op terugdringen van de immense
vervuiling door de scheepvaart.

oplossingen.
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VERKIEZINGSPROGRAMMA

bereikt in de oppositie
1 16 mln meer naar lokale bedrijven
2 zondagsopening winkels
3 Behoud argos mobiel
4 leegstandsboete winkels centrum
5 veiligheid op de kaart gezet
6 kindergemeenteraad
7 challenge day (‘over de streep’)
8 tientje van evides
9 invoering rotterdamwet
10 eindelijk afvalboetes

ONSVLAARDINGEN.NL
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VERKIEZINGSPROGRAMMA

ons doel nu in 4 jaar
1 invoeren referenda
2 meer toezicht & strenger optreden
3 wie vervuilt betaalt
4 evenementen krijgen alle steun
5 gratis ov voor alle ouderen
6 Taal leren is verplicht
7 gemeente koopt 40% lokaal in
8 gratis parkeren in centrum
9 betere aanpak schuldhulp
10 stop instroom oost-europeanen

ONSVLAARDINGEN.NL
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