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Bestuur, Financiën en Regionale samenwerking
De VVD vindt dat het bestuur van de gemeente een lokale binding moet hebben. Net als raadsleden moeten
wethouders uit Alblasserdam komen en hier dus wonen. Daarmee waarborgen we de volledige inzet voor ons
dorp en voorkomen we ‘beroepswethouders’.
Het is een must dat de gemeente haar inwoners en ondernemers betrekt bij het maken van beleid of
projecten.
Projecten met participatie van ondernemers en inwoners moeten scherper en transparant zijn. Daarbij moet
het van tevoren duidelijk zijn wat het doel van het project en de participatie is, wat het eindpunt is en wat er
met de inbreng van inwoners en ondernemers gebeurt. Hiermee willen we teleurstellingen en stroperige
processen voorkomen.
We vinden het vanzelfsprekend dat de gemeente verantwoord omgaat met haar geld. Dat betekent dat we
het gemeente budget niet uitgeven aan onzinnige of onverantwoorde zaken. Uitgaven moeten ten dienste
staan van de inwoners of ondernemers van ons dorp. Dat geldt ook voor de inzet van de gemeentelijke
organisatie en haar medewerkers.
De VVD vindt dat voor een dorp met onze omvang regionale samenwerking in de Drechtsteden noodzakelijk
is. Omdat zaken als bereikbaarheid, veiligheid, economische ontwikkeling, sociale zaken en werkgelegenheid
groter zijn dan Alblasserdam alleen en te groot en complex zijn om dat zelf te doen.
Wij kiezen voor een stevige samenwerking in de Drechtsteden!
De VVD vindt het belangrijk om een buffer op te bouwen in de gemeentebegroting. De beschikbare
gemeentelijke middelen zijn altijd te beperkt. De uitgaven vallen keer op keer tegen, zeker in het sociaal
domein. Dat leidt tot tekorten en het opmaken van onze reserves.
De VVD wil strakker begroten. Dat betekent: minder uitgeven en op die manier ruimte houden voor mogelijke
tegenvallers of noodzakelijke onverwachte uitgaven in een jaar. Uitgaven moeten direct - en indien
noodzakelijk indirect - ten bate van de inwoners zijn.
Strakker begroten wil niet zeggen dat we de inwoners laten betalen! Wij blijven voor een gematigde
lastenontwikkeling voor inwoners en ondernemers. Als er noodzaak is om de onroerende zaakbelastingen te
verhogen dan is dat hooguit met de inflatiecorrectie.
Als we Durven Kiezen en Durven Doen is het van groot belang dat we de communicatie naar inwoners en
ondernemers verbeteren. De boodschap moet direct, helder en zonder open einden zijn.

Durven doen:
•
•
•

Wethouder uit Alblasserdam
Uitgaven alleen ten bate van inwoners en ondernemers
Heldere, directe communicatie

Durven kiezen:
•
•
•

Doelstelling inspraak/participatie vooraf helder
Buffer in begroting
Gematigde lastenontwikkeling
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Veiligheid
De VVD staat voor een veilig Alblasserdam waarin alle Alblasserdammers zich veilig kunnen voelen. Zo is het
belangrijk dat hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer op tijd ter plaatse kunnen zijn als dat
nodig is.
Ook algemene handhavingsonderwerpen en opsporing van strafbare feiten moeten we waarborgen om onze
gemeente veiliger te maken.
Een nieuw fenomeen dat ook in Alblasserdam plaatsvindt, is ondermijning. Zeker in 2021 heeft er veel
plaatsgevonden in Alblasserdam op het gebied van ondermijnende criminaliteit.
Door deze gebeurtenissen hebben veel Alblasserdammers zich erg onveilig gevoeld. Daarom vindt de VVD
dat het onderwerp ondermijning hoog op agenda moet komen te staan.
Niet alleen de politie en de gemeente zijn hierbij aan zet. In de strijd tegen ondermijning moeten we er ook
inwoners (bv. via buurtpreventie), ondernemers en andere organisaties binnen onze gemeente bij betrekken.
Een onderdeel van ondermijning is jeugdcriminaliteit. De verdachten die worden aangehouden door de
politie zijn steeds jonger en plegen steeds zwaardere delicten. Ook in Alblasserdam.
Als gemeente moeten we dit probleem samen met andere partners en inwoners aanpakken. De jeugd heeft
de toekomst en voorkomen van problemen is altijd beter dan genezen. Echter, in de strijd tegen de misdaad
moeten we strijdvaardige keuzes maken én doorpakken.
Het motto van de VVD – Durven Kiezen en Durven Doen - sluit hier perfect op aan!
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Zorg en welzijn
De VVD staat voor goede zorg met een warm hart, maar wel met een zakelijke blik. Iedereen die
zorg nodig heeft moet passende zorg kunnen krijgen. Onze ouderen wonen langer zelfstandig. Ons
uitgangspunt is dat ouderen daarbij zelf de regie in handen hebben.
De VVD heeft waardering voor mantelzorgers en wil hen ondersteunen als dat nodig of gewenst is.
Redelijkheid en de menselijke maat staan wat ons betreft centraal bij het indiceren van zorg. We
willen niet betuttelen, maar aansluiten bij de hulpvraag. Budgetten zijn voor ons kaderstellend;
daarom willen we durven kiezen voor wat werkt en stoppen met wat niet of te weinig effect heeft.
Alleen dán kunnen we de zorg blijven bieden die nodig is. Het gesprek moet niet langer gaan over
budgetoverschrijdingen maar over de kwaliteit van de zorg.

Jeugdhulp
Preventie met snel passende interventies voorkomt dure zorg en langdurige trajecten. We willen
niet onnodig medicaliseren. Protocollen kunnen behulpzaam zijn, maar gezond verstand moet altijd
de boventoon voeren. Jeugdhulp en zorg vragen om lokale regie waardoor efficiënt en effectief
passende zorg geleverd kan worden. Dat vraagt dat we relevante partijen betrekken, scherp inkopen
en strak sturen op de kaders.

Een leuk dorp om in op te groeien
De VVD wil dat Alblasserdam een leuk dorp is om in op te groeien en in te wonen. Actief deelnemen
aan het sociale leven in ons dorp vergroot de verbinding tussen en het welzijn van
Alblasserdammers.
Alblasserdam kent een bloeiend verenigingsleven met een breed palet aan sport- en
recreatiemogelijkheden. Daar zijn wij als VVD trots op. Deelname aan activiteiten in
verenigingsverband dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van Alblasserdammers. We willen
dat er goede voorzieningen beschikbaar zijn en dat deelname voor iedereen toegankelijk is.
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Wonen, duurzaamheid en buitenruimte
We moeten de groei van de woningvoorraad bevorderen. Als het aan de VVD ligt, is de hoeveelheid
sociale woningbouw niet langer leidend bij nieuwbouwprojecten. Meer woningbouw is noodzakelijk
waarbij wij gaan voor kwaliteit; ook voor sociale woningbouw. Via doorstroming kunnen er ook
meer woningen beschikbaar komen.

Geen stenen voor groen
De VVD wil de bestaande woningvoorraad waar nodig vernieuwen, verduurzamen en renoveren ,
waarbij bouwen naar nieuwe inzichten (dus ook voor éénpersoonshuishoudens en jongeren) een
speerpunt is. Om dit te betalen kijken we o.a. naar de mogelijkheden van optopping van bestaande
flats of meer hoogbouw bij nieuwbouw. Bovendien kijken we naar de mogelijkheid om
industrieterreinen te benutten voor woningbouw. Ook gaan we in gesprek met onze (sociale)
verhuurders over nieuwe invulling van woningen.
Als VVD willen we aan het roer staan. Voor nieuwbouwwoningen stellen we de zelfbewoningsplicht
in, tevens voeren we de opkoopbescherming in. Dat betekent dat de gemeente het in een bepaald
gebied kan verbieden om bestaande en nieuwbouwwoningen zonder vergunning te verhuren. De
omgevingswet zorgt voor minder regels. Deze wet biedt de gemeente meer vrijheid en ruimte om
zelf te bepalen hoe streng we zijn voor burgers en bedrijven bij vergunningen voor bouw en
verbouw. Wij kiezen voor minder betutteling maar verliezen daarbij niet de privébelangen van onze
inwoners uit het oog. We vinden het belangrijk dat er een goede mix is en blijft van duurzaamheid
en betaalbaarheid voor onze inwoners en bedrijven. Het staat voor de VVD buiten kijf dat de
gemeente het goede voorbeeld geeft in haar bedrijfsvoering en bij haar eigen gebouwen.

Duurzaamheid en innovatie
Innovatie is nodig om te kunnen verduurzamen. Om dit te stimuleren stellen we een jaarlijkse
innovatieprijs in voor die burger of onderneming die het beste voorbeeld geeft. Wij zijn bijvoorbeeld
voorstander van het ‘ontstenen’ van tuinen. En van de kringloop van goederen zoals o.a. via het
repaircafé gebeurt.

Buitenruimte
Het beheer van de buitenruimte mag wat kosten, de VVD Alblasserdam staat voor een buitenruimte
die schoon, heel en veilig is. Wij kiezen voor een hogere beeldkwaliteit in de buitenruimte en zijn
bereid daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. Bij beheer staat duurzaamheid en innovatie
voorop. Prioriteit heeft het beheren van de klimaatexcessen door daar waar mogelijk
klimaatadaptatie toe te passen.
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Ondernemen
Het bedrijfsleven vervult een prominente rol in Alblasserdam. Met al onze verschillende
ondernemingen dragen wij bij aan de diversiteit in de regio. Samen met de ondernemers wil de VVD
streven naar veilige en makkelijk te bereiken bedrijventerreinen. Bij de ontwikkeling en inrichting
van het voormalig Nedstaal terrein is dit zeker van belang, zodat nieuwe ondernemers zich er graag
willen vestigen. De VVD wil dit extra stimuleren door de regeldruk te verminderen, omdat het
ondernemen een kernactiviteit is en ook moet blijven. Winkels en bedrijfspanden die lang leegstaan
kunnen voor verpaupering zorgen. De VVD wil dit oplossen door de bestemmingsplannen te
wijzigen en zo nieuwe gebruiksmogelijkheden te creëren. Goede contacten tussen de ondernemers
en de gemeente zijn essentieel om plannen samen met de ondernemers te ontwikkelen. De
bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente vervult hierin een belangrijke rol.
De VVD vindt het wel of niet open gaan op zondag een vrije keuze van de ondernemer. In een dorp
waarin veel mensen waarde hechten aan de zondagsrust is winkelopenstelling op zondag geen
prioriteit. De VVD vindt het wel belangrijk dat horeca, sportfaciliteiten en Landvast ook op zondag
toegankelijk zijn.
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Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is zowel vanuit economisch perspectief als vanuit leefbaarheid en veiligheid een
belangrijk thema voor de VVD. Een goede bereikbaarheid van ons dorp is essentieel. De uitdaging
voor Alblasserdam nu en in de toekomt is om het verkeer goed af te wikkelen. De verbreding van de
A15 heeft veel opgelost. Echter, met de toenemende verkeersintensiteit in de regio door toerisme
en ondernemersactiviteiten zal het (sluip)verkeer in ons dorp niet afnemen. Daarmee blijft de
discussie over een goede ontsluiting bestaan. Dit vraagt op korte termijn om een verkeersplan voor
de nabije toekomst met concrete oplossingen en daadkracht in de uitvoering. Door het toenemend
aantal toeristen dat werelderfgoed Kinderdijk wil bezoeken en ook door de diverse
nieuwbouwplannen langs het dijklint, zal het verkeer op de dijk sterk toenemen. Door de inzet van
de waterbus, het aanmeren van cruiseschepen direct bij de molens en intensief gebruik van de
shuttlebus willen we de verkeersbewegingen op de dijk verminderen.
Daarnaast wil de VVD dat bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen (langs de dijk) de
verkeersafwikkeling een zwaarwegende factor blijft. In het algemeen geldt dat een veilige
verkeersafwikkeling gewaarborgd moet worden via het Gemeentelijke Verkeer en vervoersplan
(GVVP).
Velen van ons ervaren parkeerdruk in de woonwijken. De VVD wil de parkeerdruk oplossen door bij
het renoveren van een wijk bewoners toe te staan op hun eigen terrein te parkeren.
Zodoende komen openbare parkeerplaatsen vrij.
De VVD wil veilige fietsroutes tussen Alblasserdam en Papendrecht voor onze schoolgaande jeugd.
Een ondertunneling van de kruising met de Edisonweg zal hiertoe bijdragen en willen we laten
onderzoeken. Ook willen we gevaarlijke kruispunten in beeld brengen en waar nodig laten
aanpassen, zodat ze veiliger worden voor fietsers.
Bij het ontwikkelen van het transferium willen we een brede verkenning naar het samenbrengen van
diverse vervoersmodaliteiten. De VVD wil een hub-functie voor het openbaar vervoer in de vorm
van een busstation en de mogelijkheid om aan te kunnen aansluiten op toekomstige ontwikkelingen
in het openbaar vervoer.
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Integrale visie ontwikkeling Centrum Alblasserdam.
Zoals in ons verkiezingsprogramma 2018-2022 reeds vermeld, is de VVD van mening dat er een
integrale visie nodig is voor ons centrum. Naast het verhogen van de veiligheid en een verbeterde
verkeersafwikkeling ziet de VVD mogelijkheden om op basis van deze visie een aantrekkelijker
centrum voor het dorp te creëren. We moeten rekening houden met toenemende verkeersstromen
door de ontwikkeling van Haven Zuid, nieuwbouwplannen langs de dijk, de herontwikkeling van het
Mercon Kloos terrein en ook ontwikkelingen in Nieuw Lekkerland. Dit vraagt om een aanpak die op
elkaar afgestemd is.
Als VVD vinden wij veiligheid belangrijk en dit geldt ook voor waterveiligheid. De vraag naar veilige
dijken is toegenomen. Zeker gezien de recente grote problemen waar delen van Nederland mee
geconfronteerd zijn en de verwachte toekomstige stijging van de waterstanden.
Door de juiste acties te ondernemen op het gebied van watermanagement en dijkverstevigingen –
en door die zaken versneld aan te pakken i.p.v. vooruit te schuiven, is er op landelijk niveau voor
gezorgd dat meer leed in Nederland is uitgebleven. Met dank aan onze grote, internationaal
gerespecteerde bedrijven. Adequaat watermanagement helpt dus om de veiligheid van de inwoners
te waarborgen.
In onze buurtgemeenten langs de rivieren wordt al vele jaren geïnvesteerd in veilige dijken en
waterbeheersing. Om de waard veilig te houden vraagt het huidige Alblasserdam tracé - inclusief
waterkerende werking - een verhoging van 1,10 tot 2,40 meter. Dat heeft een geweldige impact op
ons centrumgebied. De VVD is dan ook voorstander van de “Integrale visie ontwikkeling Centrum
Alblasserdam”, die door het burgerinitiatief is voorgesteld.
Met dit voorstel wordt de veiligheid gewaarborgd en het beschermd dorpsgezicht blijft intact. Het
havengebied wordt binnendijks waardoor wateroverlast in het centrum (bij Landvast) wordt
voorkomen en de toekomstige bebouwing veilig is. De verkeersafwikkeling wordt veiliger. Ook biedt
dit voorstel de gelegenheid tot het ontwikkelen van een autoluw centrum. Dat schept meer
mogelijkheden bij de inrichting van een belangrijk deel van het centrum. De bereikbaarheid blijft
tijdens de werkzaamheden gewaarborgd en het nieuwe tracé wordt duurzaam aangelegd. Tot ver in
de toekomst biedt deze aanpak dus de mogelijkheid om de steeds hogere waterstanden te
weerstaan.
De VVD gaat deze grote uitdaging graag aan. Zo zorgen we voor een veilige woonomgeving met
droge voeten in combinatie met een autoluw, fraai en groen centrumgebied.
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Onze liberale waarden
Vrijheid
Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke vrijheid. Dat betekent dat je je leven mag leiden
zoals je dat zelf wilt. Vrijheid is onmisbaar om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen.
De persoonlijke vrijheid wordt daarom alleen begrensd als je de vrijheid van een ander schaadt.
Daarnaast moeten we rekening houden met toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid
Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook de gevolgen van die keuzes zelf dragen. Daarom
zijn vrije mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Als iemand zichzelf niet kan redden,
dan helpen we. Maar ook dan behouden mensen zo veel mogelijk de kans hun eigen keuzes te
maken. Dat is namelijk een belangrijk deel van je waardigheid als mens.

Verdraagzaamheid
Als je zelf van vrijheid geniet, gun je die vrijheid ook aan anderen. Daarom zijn we verdraagzaam
naar anderen, ook als we hun keuzes niet begrijpen of het er niet mee eens zijn. Alleen als door die
keuzes grenzen worden overschreden, grijpen we in. Zo kunnen we plezierig samenleven.

Sociale rechtvaardigheid
Iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes
in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar het is onrechtvaardig
als mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom grijpen we in als dat dreigt te gebeuren.

Gelijkwaardigheid
Mensen zijn niet gelijk. We zijn allemaal uniek, en dus verschillend. Mensen zijn wel gelijkwaardig.
Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur,
nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie is
onaanvaardbaar.
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Kandidatenlijst VVD Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Positie Kandidaat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

H.F. Verweij (Herman)
S. Barzas (Stavros)
J.M. Dekker (Arjan)
M.A.G. van’t Verlaat-de Kruijf (Mieke)
J. Dame (Jeffrey)
J.C.E. Bieren (Esra)
X. van den Bos (Xander)
T. Verweij (Tim)
E. Smallegange-van Riet (Els)
C.E.J. Leeuwis (Catharina)
A. Hogendoorn (Arno)
F.C. de Gier (Freek)
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