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DE KRACHT VAN  
DE BARENDRECHTSE 
SAMENLEVING

Leven, wonen, werken en ontspannen in Barendrecht en dat op een manier waarop 

iedereen dat zelf graag wil. Dat is wat wij willen. Natuurlijk met respect voor elkaar 

en zonder overlastgevende situaties. Het gemeentebestuur schept voorwaarden  

en neemt maatregelen voor een goed, mooi en veilig leefklimaat. Van inwoners  

wordt zoveel mogelijk zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht. Wij hebben 

vertrouwen in u als individu en in de kracht van de samenleving die wij gezamenlijk 

vormen. 

n  INVESTEREN IN EEN MOOI, VEILIG DORP  
VOOR NU EN IN DE TOEKOMST

Ruim 48.000 Barendrechters willen over een paar jaar nog steeds trots op ons dorp zijn. Samen 

vormen we Barendrecht. Wij staan voor behoud van het karakter van heel Barendrecht en de wijken 

waarin wij wonen. Barendrecht blijft Barendrecht: van noord tot oost en zuid tot west. De VVD wil 

met u blijven investeren in een mooi en veilig dorp voor nu en in de toekomst.

Veel mensen bezoeken ons mooie Barendrecht om te werken, te winkelen en te ontspannen. Wij 

vinden het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier optimaal kan genieten van Barendrecht  

en haar omgeving. Daarom blijven wij investeren in de kwaliteit van de (groene) buitenruimte, goede 

wegen, bereikbaarheid, veiligheid én zijn voldoende en goede (sport)accommodaties belangrijk.

n  WAT GOED IS MOET GOED BLIJVEN, MAAR WAT NOG BETER 
KAN, MOET OOK BETER! 

In Barendrecht is het goed wonen. De VVD wil dit graag zo houden. Daar waar het beter kan, moet 

het wat ons betreft ook beter. 
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n BARENDRECHT IS MOOI EN SCHOON: 
Wij vinden een buitenruimte die wij met elkaar schoon, heel en groen houden erg belangrijk. 

Schoon: 

Een buitenruimte zonder zwerfvuil en zonder hondenpoep op straat vereist dat er voldoende bakken 

zijn om afval weg te gooien. Ook huishoudelijk afval moet via goed bereikbare aanbiedstations in de 

straat (gescheiden) worden weggegooid. De oranje afvalbakken voor plastic, of een variant daarop, 

moeten terugkomen!

Groen: 

In Barendrecht is overal groen (bomen, planten, gras, parken, natuurgebieden) in de buurt. Wij  

vinden dat groen goed en tijdig onderhouden moet worden. Hierbij mag overigens geen overlast of 

schade aan de omgeving wordt aangebracht. Toezicht op de aannemers groenonderhoud is dan ook 

van belang. 

Heel: 

kapot meubilair, gaten in het wegdek, verzakte trottoirs, etc. moet snel worden hersteld.

n BARENDRECHT IS VEILIG: 
Wij vinden het van belang dat iedereen in Barendrecht zich veilig voelt en veilig is. Meer toezicht en 

handhaving draagt hier zeker aan bij. Wij vinden dat er voldoende handhavers moeten zijn.  

Overlast wordt, zoveel mogelijk, in goed overleg opgelost. Het initiatief van Buurtpreventie blijft en 

het gebruik van Whatsapp-groepen wordt aangemoedigd. 

n BARENDRECHT BRUIST: 
De winkelcentra, Middenbaan en CarnisseVeste, mogen wat ons betreft bruisen. Leegstand en  

inactiviteit moeten we voortdurend blijven voorkomen. Evenementen kunnen, evenals investeringen 

in de buitenruimte, winkelcentra in ons hele dorp aantrekkelijk houden. Evenementen kunnen meer 

verspreid over heel Barendrecht georganiseerd worden. Ontspannen in Barendrecht is op veel  

plekken mogelijk. De geluidswal, Zuidpolder en onze parken en terreinen bieden volop mogelijk-

heden. Barendrecht bruist mede dankzij vrijwilligers, daar moeten we jaarlijks onze dankbaarheid 

voor laten blijken.

n BARENDRECHT IS BEREIKBAAR
In Barendrecht parkeert u uw fiets en/ of auto vlak bij de plek waar u moet zijn. Parkeren voor de 

deur is het streven. De VVD zet zich al jaren in voor het behoud van gratis parkeren. Dit blijven  

wij doen. Winkelend publiek hoeft in de openbare ruimte niet te betalen om de auto te parkeren. 

Parkeervergunningen (kosteloos verstrekt aan bewoners) kunnen in bepaalde wijken helpen over-

lastgevende situaties terug te dringen. 

n VERKEERSVEILIGHEID: 
De verkeersveiligheid kan omhoog als alle wegen van een goed niveau blijven, wegen in de winter 

ijs- en sneeuwvrij worden gemaakt en de wegen goed verlicht zijn, bij voorkeur via LED-verlichting. 

Belangrijk is ook de infrastructuur aan te pakken, juist daar waar nu onveilige situaties bestaan. 

Daarnaast kan de verkeersveiligheid verbeteren indien de deelnemers op de weg rekening met  

elkaar houden en zich aan de regels houden. Voorlichting en handhaving kan helpen.

n BARENDRECHT HEEFT EEN MODERNE OVERHEID: 
Barendrecht verdient een gemeentelijke organisatie die past bij deze tijd. Dat betekent dat er veel 

ruimte moet zijn voor innovatie en duurzaamheid. Ook moet er sprake zijn van snelle dienst-

verlening. Vragen, klachten en verzoeken dienen snel en adequaat te worden opgepakt.

n BARENDRECHTSE FINANCIËN OP ORDE: 
Wij beseffen dat het geld dat de gemeente uitgeeft direct dan wel indirect door bewoners is  

opgebracht. Wij willen ons daarom inzetten voor zo laag mogelijke gemeentelijke belastingen en 

heffingen. Wij geven dan ook geen geld uit aan onnodige zaken en potten geld niet op. Kritisch kijken 

naar het huidige huishoudboekje en minder noodzakelijk uitgaven schrappen kunnen bijdragen aan 

zo laag mogelijke belastingen. Wij willen ons inzetten voor een verlaging van de OZB en wij zijn 

voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting en de toeristenbelastingen.

VVD Barendrecht
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VEILIGHEID  
n MEER BLAUW OP STRAAT 
n ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERS

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld wordt 

niet geaccepteerd en ook de dagelijkse rit naar werk, school of sportvereniging moet veilig zijn. 

Alle wijken moeten veilig zijn en veilig blijven. Een voorwaarde van vrijheid is immers veiligheid. 

Iets wat vanuit uzelf begint. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid van 

burgers, bedrijven, gemeente en partners in de veiligheidsketen. Gemeente en politie treden hard 

op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen 

en die moeten ze daadkrachtig inzetten. De wijkagent neemt wat de VVD betreft een cruciale plek 

in, naast BOA’s en buurtpreventie.

en herkenbaarheid van deze zones en dus 

betere aanduidingen aan het begin en einde 

daarvan. De VVD vindt dat de jaarlijkse  

Barendrechtse monitor moet worden ingezet 

als richtlijn voor het bepalen van de inzet op 

veiligheidsgebied.

n  Veiligheid en participatie: 

  Meer cameratoezicht en inzet op preventie. 

Uitbreiding van buurt preventie en buurt  

bestuurt juichen we dan ook toe. Door deze 

vrijwilligers te onder steunen vanuit de  

gemeente met materiaal en kennis, kunnen 

we hun effectiviteit vergroten. De Baren-

drechtse VVD wil daarnaast, dat de gemeente  

Barendrechters stimuleert om verdachte of 

onveilige situaties te melden door middel 

van buurtwhatsapp en andere initiatieven. 

De gemeente stimuleert toetredingen 

behoud van vrijwilligers bij de brand-

weer

Veiligheid is te vatten in feitelijke 

veiligheid (hard) en veiligheidsgevoel.  

De Barendrechtse VVD wil dat op  

beide wordt ingezet (voor verkeers

veiligheid verwijzen we u naar thema 

bereikbaarheid). Dit doen we door:

n  Politie en handhavers: 

  Meer blauw op straat. Wijkagenten die de 

buurt goed kennen voegen daar iets extra’s 

aan toe. Politie en boa’s gaan ook met wijk-

bewoners in gesprek over prioriteiten in de 

wijk. Helaas is de invloed van de gemeente 

op de inzet van en het aantal wijkagenten 

beperkt. De Barendrechtse VVD wil daarom 

meer inzet op gemeentelijke handhaving.  

Zo willen meer gemeentelijke buiten gewone 

opsporingsambtenaren (BOA) op straat.

 

  Extra BOA’s vergroten de zichtbaarheid, 

handhaving en bestrijding van de kleine  

criminaliteit. We willen ook de bevoegdheden 

uitbreiden en daarbij aansluiten bij de lobby 

vanuit de VNG. Handhaving van de snelheid in 

30 km zones is van cruciaal belang. Zo ook de 

ALLE WIJKEN MOETEN VEILIG ZIJN  
EN VEILIG BLIJVEN

Foto: Jos Wesdijk
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BUITENRUIMTE 
n  RUIMERE OPENINGSTIJDEN VAN  

HET AFVALAANBIEDSTATION 
n GEVARIEERDE GROENVOORZIENING  

n  Harde aanpak: 

  Geweld tegen hulpverleners wordt in onze 

gemeente niet getolereerd en wordt hard 

aangepakt. Schade en de kosten van hand-

having en herstel willen we als Barendrecht-

se VVD zoveel mogelijk verhalen op diegenen 

die deze veroorzaken. 

n  Preventie: 

  Veiligheid begint met preventie. Wij streven 

naar verbetering van de openbare verlich-

ting op onveilige plekken en naar meer vaste 

camera’s om criminele carrières te ontregelen. 

Instrumenten als gebiedsontzegging en  

preventieve controles worden gebruikt om  

geweld en overlast (in ruime zin) tegen te 

gaan.

De  Barendrechtse buitenruimte moet in top vorm komen en blijven. Ons fantastische dorp moet een 

fijn, veilig en schoon dorp zijn om in te wonen, te werken en in te recreëren. De Barendrechtse VVD 

wil daar vol op inzetten. 

Met elkaar houden  we de buitenruimte veilig, heel, mooi en schoon. Onkruid tot aan de knieën, 

zwerfafval op straat en in het groen, hondenpoep op de stoep, gaten in de weg en verzakte stoepen 

zijn bronnen van ergernis. Het draagt daarnaast ook nog eens bij aan een negatief beeld en een 

onveilig gevoel. Vervuiling en verval bevordert meer vervuiling en verval aan. Juist de kwaliteit van 

de leefomgeving is erg belangrijk voor ons. Een schone wijk draagt bij aan de leefbaarheid van de 

buurt en het welzijn van de Barendrechters.

Foto: Jos Wesdijk

Foto: Jos Wesdijk
8
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n   Snel herstel: 

  Door te zorgen dat de reparatie van schade 

aan bijvoorbeeld straatmeubilair en infra-

structuur binnen enkele dagen gerealiseerd 

is. Snel herstel, draagt bij aan topvorm.

n  Groenvoorziening: 

  Een goed onderhouden groenvoorziening 

draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en 

leefklimaat. Wij vinden dat de openbare 

ruimte zo groen mogelijk moet worden  

ingericht. Waar groen verdwijnt, wordt dit 

gecompenseerd. 

n  Schade herstel en verhaal: 

  Dat groenvoorzieningen soms ernstig  

worden beschadigd door werkzaamheden 

leidt tot ergernis. Aannemers die schade toe-

brengen aan de groenvoorzieningen en nala-

ten om dit te herstellen moeten de rekening 

gepresenteerd krijgen plus een contractuele 

boete van 10 procent van het schade bedrag. 

Particulieren die de buitenruimte moedwillig 

vervuilen en of vernielen dienen eveneens 

voor de herstelkosten op te draaien.

Het is niet alleen aan de Gemeente en  

de politiek om ons dorp aantrekkelijk te 

houden. Burgers kunnen en moeten zelf 

ook een steentje bijdragen, bijvoorbeeld 

door de eigen troep op te ruimen en door 

mensen die zich niet aan de regels 

houden aan te spreken. Het is ieders 

taak om het voor en met elkaar beter  

te maken.

Als VVD zullen we ons inzetten om de 

buitenruimte in topvorm te brengen:

n  Afvalinzameling

  Bijvoorbeeld door het aanbieden van afval 

nog beter te organiseren. Dat er te weinig 

containers staan om plastic flessen te depo-

neren is een feit. Dat volle containers moeten 

worden geleegd is een moeten. Meer con-

tainers om papier te kunnen opruimen is 

eveneens geen overbodige luxe. Nog ruimere 

openingstijden van het afvalaanbiedstation 

is een wens van ons. Het aanbieden van afval 

moet dus zo makkelijk mogelijk gemaakt 

worden. Juist ook ter stimulatie van een  

betere afvalscheiding.

BEREIKBAARHEID  
n GRATIS PARKEREN BLIJFT
n ONVEILIGE PUNTEN AANPAKKEN

U moet in Barendrecht lopend, op de fiets, in de auto en met OV veilig en goed op uw plaats  

van bestemming kunnen komen. Dat betekent ook dat u dichtbij kunt parkeren (fiets en auto).  

Barendrecht moet bereikbaar, aantrekkelijk en veilig zijn. Zonder mobiliteit staat immers alles stil. 

Het gaat hierbij niet alleen om de fiets en de auto. Ook wandelend, met openbaar vervoer, etc. moet 

u in Barendrecht uw bestemming goed kunnen bereiken. 

 

Foto: Jos Wesdijk
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n  Toegankelijkheid: Verder is het belangrijk 

dat er altijd goed gekeken word naar de toe-

gankelijkheid van de gemeente. Ook mensen 

met een mobiliteitsbeperking of mensen die 

moeilijk ter been zijn, moeten overal zonder 

te veel hinder hun bestemming kunnen  

bereiken.

n  Parkeren: 

  In Barendrecht parkeert u uw vervoersmid-

del zo dicht mogelijk bij de plek van bestem-

ming. Het liefst voor de deur. Er moeten dus 

voldoende veilige parkeerplekken en fietsen-

stallingen zijn. In Barendrecht parkeert u 

gratis. Dat moet zo blijven. De VVD is geen 

groot voorstander van parkeer vergunningen. 

In uitzonderlijke gevallen kan een dergelijk 

stelsel evenwel worden ingezet om ernstige 

parkeeroverlast te verhelpen. Bijvoorbeeld 

bij het station en de omliggende straten. Een 

vergunning zal in zo een geval gratis worden 

verstrekt. 

n  Openbaar Vervoer: 

  Het openbaar vervoer moet op niveau blijven. 

Dat geldt zeker ook voor de ver bindingen  

tussen Carnisselande en Baren drecht-Centrum.

De Barendrechtse VVD wil zich daarom 

hard maken voor een aantal zaken:

n  Overlast: 

  Om Barendrecht bereikbaar te houden, vinden 

er regelmatig werkzaamheden plaats. Om 

Barendrecht aantrekkelijk te houden vinden 

er regelmatig evenementen plaats. In deze 

gevallen mag u er op vertrouwen dat de  

gemeente er alles aan doet om de overlast 

voor verkeer zoveel mogelijk te beperken. 

Werkzaamheden en evenementen worden op 

elkaar afgestemd. En overlast door weg-

afsluitingen dient door middel van goede, 

alternatieve routes en (regionale) afstem-

ming zoveel mogelijk worden beperkt.

n  Verkeersveiligheid: 

  In Barendrecht heeft u genoeg keus als u  

ergens heen wilt.  Het is van groot belang dat 

u veilig op uw plek van bestemming aankomt. 

De infrastructuur moet dan ook op orde zijn, 

zodat er voor alle vormen van verkeer veilige 

routes zijn. Onveilige punten, met name ook 

kruisingen, moeten worden aangepakt. Voor-

beelden van kruisingen die moeten worden 

aangepakt zijn: de uitrit van garage Carnisse 

Veste, de oversteekplaats van Barend Bos 

naar de Kleine Duiker, de Ovonder bij ingang 

sportpark de Bongerd en kruisingen rond  

basisscholen. 

OVERLAST DOOR WEG AFSLUITINGEN WORDT  
ZOVEEL MOGELIJK WORDEN BEPERKT

VAN EN VOOR DE MENSEN 
n EEN JAARLIJKSE VRIJWILLIGERSDAG 
n BRUISENDE CENTRA EN EVENEMENTEN

De Barendrechtse VVD gelooft erin dat de gemeente van en voor de mensen is.  

We staan voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD 

staat niet uw afkomst maar uw toekomst centraal. Niet uw geloof maar uw gedrag. 

En niet de groep maar het individu. Niet het klagen, maar het genieten. Dit betekent 

dat iedereen mee moet kunnen doen en moet kunnen genieten van ons prachtige 

dorp. De Barendrechtse samenleving moet bruisen. Leven, wonen, werken en 

ontspannen in Barendrecht zoals iedereen dat zelf graag wil. Wij hebben vertrouwen 

in u als individu en in de kracht van de samenleving die wij gezamenlijk vormen.

Om de Barendrechtse samenleving te versterken willen we op een aantal zaken 

concreet voortgang boeken:

Het is dan ook belangrijk dat er een goede 

spreiding is van activiteiten, evenementen 

en voorzieningen over heel Barendrecht.  

Iedereen kan dan meedoen en profiteren.

n  Ontmoetingscentrum Carnisselande:

  De bibliotheek in Carnisselande was de 

hoofdvestiging van de bibliotheek in Baren-

drecht. Door het verbouwen van Het Kruis-

punt is dit veranderd. De VVD is van mening 

dat  er een volwaardig ontmoetingscentrum 

met bibliotheek in Carnisselande hoort te 

zijn. Dit draagt bij aan een bruisend Carnisse-

lande.  

n  Recreëren:

  Ontspannen in Barendrecht is op veel plek-

ken mogelijk. De geluidswal, Zuidpolder en 

onze parken en terreinen bieden volop  

mogelijkheden. Het goed onderhouden en 

uitputten van deze kansen is belangrijk.  

De Zuidpolder biedt kansen om op een duur-

zame manier te kunnen recreëren. Natuur en 

stadslandbouw gaan hand in hand. 

n  Evenementen:

  Ontspannen, recreëren en genieten kan ook 

met evenementen. Evenementen kunnen 

door heel Barendrecht georganiseerd wor-

den. Er zijn immers voldoende mooie plekken 
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niet hinderen, maar moet die ondersteunen. 

De winkelcentra, Middenbaan en Carnisse-

Veste, mogen wat ons betreft dan ook  

bruisen. Leegstand en inactiviteit moeten we 

voortdurend blijven voorkomen. De Baren-

drechtse VVD kiest dan ook voor een kleine 

en krachtige overheid met lage lasten en 

zonder overbodige regels.

n  Regie:

  Mensen hebben zelf regie over hun leven. Of 

het om werk of zorg gaat, mensen maken hun 

eigen plan en zijn daar ook verantwoordelijk 

voor. De gemeente betuttelt en pampert niet. 

Er zijn altijd mensen die dat niet zelf kunnen. 

Hier biedt de gemeente natuurlijk hulp en  

ondersteuning of steunt organisaties die extra 

ondersteuning bieden. De gemeente commu-

niceert hierover op heldere en eenvoudige 

wijze.

n  Vrijwilligers:

  De Barendrechtse samenleving is voor een 

belangrijk deel afhankelijk van vrijwilligers. 

Deze mensen zijn zeer belangrijk voor onze 

gemeenschap en verdienen het dan ook om 

extra in het zonnetje worden gezet. Daarom 

wil de VVD een jaarlijkse vrijwilligersdag in-

stellen. Een dag waarin we collectief onze 

waardering en dank laten blijken.

n  Economie en samenleving:

  Een sterke economie zorgt voor banen, biedt 

welvaart en kansen voor inwoners en onder-

nemers. Zo draagt het bij aan een bruisende 

samenleving. Economische groei ontstaat 

niet door de overheid, maar komt uit de han-

den van mensen. Hardwerkende burgers en 

hun ondernemerschap. Ondernemers moe-

ten de ruimte krijgen om te ondernemen en 

mensen moeten gestimuleerd worden om te 

werken. De overheid mag economische groei 

DE WINKELCENTRA MIDDENBAAN  
EN CARNISSEVESTE MOGEN  
WAT ONS BETREFT BRUISEN

Foto: Jos Wesdijk
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WONEN 
n EEN GEZELLIG DORPSPLEIN  
 IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT 

De Barendrechtse VVD wil zich inzetten voor een gemeente waar u fijn kunt wonen. Wij zijn 

voorstander van het ontwikkelen van een groeipad waarbij jonge Barendrechters kunnen blij-

ven wonen (starten) in Barendrecht. Sociale koopwoningen hebben dan ook de voorkeur boven 

sociale huur. 

n  Woningen:

  Barendrecht is mede door de jarenlange in-

zet van de VVD uitgegroeid van voornamelijk 

agrarisch dorp tot een welvarende gemeen-

schap waar het goed wonen, werken/onder-

nemen, verblijven en recreëren is. Inmiddels 

is de groei in bewonersaantallen aan het  

aftoppen. Juist hierdoor zijn er nieuwe uit-

dagingen voor de nabije toekomst. Veelal zal 

het hierbij helaas gaan om dilemma’s, ofte-

wel het kiezen tussen suboptimale oplossin-

gen. Zo zullen er bijvoorbeeld geen grote 

aantallen nieuwe woningen meer gebouwd 

gaan worden. Veeleer zal het gaan om zoge-

naamde inbreilocaties; nieuw voor oud. De 

VVD  heeft oog voor de bestaande situatie 

(aantal goedkopere huurwoningen). De VVD 

geeft de voorkeur aan betaalbare koop-

woningen voor jongeren en starters, in plaats 

van nieuwe en dus duurdere huurwoningen. 

Het toewijzingsbeleid betreffende huur-

woningen is voor 80% regionaal bepaald, 

Om te zorgen dat Barendrecht een fijne 

woonomgeving blijft, willen we ons op 

een aantal zaken richten:

n  Doormanplein:

  Het plein in het oude centrum van Baren-

drecht kan een gezellig dorpsplein worden. In 

vervlogen tijden kon u daar naar de paarden-

markt, de Koninginnedagen en andere festi-

viteiten. Als we in een andere plaats komen 

met een historisch centrum vinden we het 

heel normaal dat we daar met de auto niet 

mogen komen. En vinden we het gezellig  

om op zo’n plek te vertoeven. Dat moet in 

Barendrecht ook te realiseren zijn. Gezellig 

wat gebruiken op grotere terrassen, naar een 

evenement of festiviteit zonder dat het uit-

zicht belemmerd wordt door geparkeerde 

auto’s. We zijn er dan ook voorstander van 

om het plein in de zomer- en lentemaanden 

auto vrij te maken. Maar niet zonder afstem-

ming met bewoners en ondernemers. 

geen inbreuk pleegt op de vrijheid van ande-

ren. Overlast is een vorm van inbreuk. De 

Barendrechtse VVD wil dan ook samen met 

jongeren zoeken naar creatieve oplossingen. 

Door mee te doen en mee te denken ontwik-

kelen jongeren meer zelfvertrouwen, zelf-

respect en sociale verantwoordelijkheid.

   

Participatie kan bijdragen aan de morele, 

emotionele en sociale ontwikkeling. En het 

probleem, de overlast, kan worden terug-

gedrongen. Het beter benutten van het jon-

gerencentrum kan een deel van de oplossing 

zijn. Blijven jongeren, ook na overleg, voor 

overlast zorgen? Dan wil de Barendrechtse 

VVD deze jongeren hard aanpakken.

waardoor Barendrechtse jongeren veelal  

genoodzaakt zijn om Barendrecht (tijdelijk) 

te verlaten.

  Voor de oudere Barendrechter is het belang-

rijk dat er voldoende levensloopbestendige 

woningen zijn, met toegang tot goede zorg. 

Dit moet aandacht krijgen bij ontwikkeling en 

herontwikkeling van woningen.

n  Eigen ontmoetingsplekken  

voor de jeugd:

  Een ontmoetingsplaats is een ‘vrijplaats’ 

waar jongeren zichzelf kunnen zijn. En vrij-

heid is een groot goed. In vrijheid genieten 

van de openbare ruimte, kan zolang men 

MEER EN MEER BETAALBARE (KOOP)WONINGEN 
VOOR JONGEREN EN OUDEREN

Foto: Jos Wesdijk



1918

DUURZAAMHEID EN INNOVATIE 
n  VOOR TRANSITIE NAAR  

DUURZAME ENERGIE 

Als gemeente Barendrecht gaan we de wereldwijde klimaatveranderingen niet oplossen. De 

noodzaak voor het leveren van een bijdrage aan de oplossing onderschrijven wij nadrukkelijk. 

Wij streven naar een meer duurzaam en innovatief Barendrecht. De Barendrechtse VVD werkt 

hier graag aan mee. 

bronnen. De Barendrechtse VVD legt de focus 

niet op één bepaalde energiebron. We zijn 

voorstander van schone duurzame energie-

bronnen zoals de zon, water en aardwarmte. 

Door meer zonnecollectoren op gemeentelijk 

n  Duurzame energie:

  Zo zijn wij voor transitie naar duurzame ener-

gie en willen we dat zowel bewoners als onder-

nemers hun bijdragen kunnen leveren aan een 

duurzamer klimaat. Er zijn meerdere energie-

vastgoed kan de gemeenten bijdragen aan 

een duurzamer Barendrecht. Bovendien sti-

muleert de VVD ook de aanschaf van zonne-

collectoren door inwoners, onder andere door 

het vereenvoudigen van de regels en installa-

tie-eisen. Door de bewoners en ondernemers 

te stimuleren de verschillende bestaande 

energiebronnen te combineren wil de VVD een 

duurzaam Barendrecht creëren. Voor de  

Barendrechters maken we inzichtelijk hoe en 

waar energie kan worden bespaard. Inwoners 

kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. 

Dat is goed voor hun portemonnee en draagt 

bij aan een duurzamere gemeente. De Baren-

drechtse VVD vindt dat de gemeente positief 

moet staan tegenover groepen Barendrech-

ters die duurzame energie willen opwekken. 

Maar ook bijvoorbeeld tegenover Barendrech-

ters en bezoeker die elektrisch rijden of op 

waterstof. De gemeente werkt actief mee aan 

voldoende oplaadpunten en waterstoftank-

stations. 

n  Aanbestedingen en inkoop:

  Bij inkoop en aanbesteding dient standaard 

aandacht besteden te zijn voor duurzaam-

heid. Zo is de VVD een voorstander van open-

bare ledverlichting en bij nieuwbouw nieuwe 

duurzame innovaties. De kwaliteit dient 

duurzaam te zijn, niet de prijs. We moeten 

duurzaamheid gaan zien als investering niet 

als kostenpost. 

n   Circulaire economie: 

  Het produceren van afval moeten we als ge-

meente tot het minimum beperken. Indien er 

toch afval wordt geproduceerd, wordt dat 

gezien als grondstof voor nieuwe producten. 

Zo werken we aan een circulaire economie. 

Afval bestaat niet.

n  Innovatie: 

  Er liggen overigens nog genoeg kansen op 

het gebied van innovatie als het gaat om 

duurzaamheid. De VVD wil dat bewoners en 

ondernemers van Barendrecht alle ruimte 

krijgen om deze kansen te kunnen benutten. 

Met het stimuleren van innovatie binnen  

Barendrecht maken we een Barendrecht voor 

de toekomst. 

n  Landschapsbeheer: 

  We stimuleren agrariërs om ook aan land-

schapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om 

percelen land- en tuinbouwgebied onnodig 

op te geven voor “natuurontwikkeling”. De 

gemeente helpt ondernemers met het ver-

krijgen van subsidies waar dat mogelijk is. 

Binnen de gemeente dient dus alle kennis 

aanwezig te zijn van stimuleringsprogram-

ma’s en subsidiemogelijkheden. Stadsland-

bouw kan in Barendrecht, zeker in de Zuid-

polder.
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n  Eigen initiatief: 

  Wij willen dat er ruimte is en blijft  voor 

Baren drechters die eigen initiatief tonen. Dit 

betekent ook dat we als gemeente niet altijd 

meer eerst zelf een plan bedenken en  

burgers daaraan mee laten doen (burger-

participatie), maar juist de initiatieven van 

onderaf laten groeien en waar nodig als 

overheid deze zoveel mogelijk faciliteren 

(overheidsparticipatie). 

n  Verhogen kwaliteit: 

  Gemeentelijke taken kan de gemeente uit-

besteden of samen met andere gemeenten 

uitvoeren als daarmee voordeel kan worden 

behaald. Grote volumes bevorderen de pro-

fessionaliteit, verminderen het afbreukrisico 

en zijn veelal goedkoper. Door samen te  

werken wordt het gemakkelijker om goede 

ambtenaren een aantrekkelijk beroeps-

n Privacy en fraude: 

  Privacy is een groot goed, dus is het belang-

rijk dat de gemeente (minimaal) voldoet aan 

de wettelijke eisen en de digitale privacy van 

inwoners waarborgt. De gemeente werkt  

samen met marktpartijen om digitale crimi-

naliteit zoveel  mogelijk te voorkomen en te 

bestrijden. Baliepersoneel van de gemeente 

dient te worden opgeleid  om identiteits- 

fraude en (overige) valse inschrijvingen te  

zvoorkomen.  De VVD is voorstander om de 

komende raadsperiode met onder meer huis-

bezoeken de actualiteit en juistheid van 

overheidsregistraties te verifiëren.

n   Digitalisering en snelle  

dienstverlening: 

  Digitalisering heeft voor ons een hoge priori-

teit. Dit dient dat het gemak van de Baren-

drechters en de gemeente houdt meer tijd 

over om naar de bewoners toe te gaan. Een 

digitaal gemeentelijk loket is 24 uur per dag 

open. En veel producten worden thuis-

bezorgd (rijbewijs, paspoort, etc.). Daarbij 

vinden we  het ook belangrijk om oog te heb-

ben voor inwoners die nog een achterstand 

in de digitalisering hebben. De Barendrecht-

se VVD zet zich in voor een snellere en betere 

reactie van de zijde van de gemeente op mel-

dingen van de inwoners over onveilige situa-

ties, overlast, schades en slecht onderhoud. 

Maar ook op meldingen gedaan tijdens bewo-

nersavonden. Deze worden terplekke gedigi-

taliseerd en omgezet naar acties.

perspectief te bieden. Kwalitatief goede 

ambte naren zijn essentieel om onze ambities 

mogelijk te maken. Samen vormen we zo een 

krachtig blok. Voor wat betreft de VVD is de 

BAR-samenwerking hiervoor een voorwaarde.

n  Snel internet: 

  De VVD is voorstander van snel internet.  

Initiatieven voor de aanleg van glasvezel  

stimuleren en faciliteren we zoveel mogelijk.  

We geven ook ruimte voor andere, nieuwe, 

hoogwaardige technieken.

n  Transparantie: 

  Een transparante overheid vinden wij belang-

rijk. De gemeente maakt meer gebruik van de 

mogelijkheden om statistieken en gegevens 

over bijvoorbeeld de besteding van subsidies 

online toegankelijk te maken (zogeheten 

open data).

MODERNE OVERHEID
n  RUIMTE VOOR BARENDRECHTERS 

MET EIGEN INITIATIEF 

De Barendrechtse VVD  stelt dat de gemeente dienstbaar en modern moet zijn. Het gaat daarbij 

vooral ook om minder regels en meer prestaties. We gaan daarom (binnen BAR-verband) voor 

een slank, daadkrachtig, transparant en flexibel ambtelijk apparaat dat vraaggericht en klant-

vriendelijk werkt. De focus van de gemeente moet gericht zijn op de klant; de Barendrechters 

en de ondernemers. Juist zij moeten snel, professioneel, vriendelijk en servicegericht geholpen 

worden. Hoe ziet dat er uit:

BETERE DIENSTVERLENING  
EN KLACHTAFHANDELING
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