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VVD met hart voor Goeree-Overflakkee 
 

 
 

 

 

Leven en laten leven! 

De VVD staat voor een samenleving op Goeree-Overflakkee waarin 

verschillende bevolkingsgroepen en gezindten elkaar vrijlaten en 

respecteren. De VVD heeft een belangrijke liberale bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van de vastgestelde nota zondagsrust binnen onze gemeente. 

De VVD ziet dit als een belangrijk instrument voor de lokale overheid om er 

voor te zorgen dat inwoners en toeristen zelf hun opvattingen over de 

beleving van rust, cultuur en vrijetijdsbesteding in kunnen vullen. De VVD vindt 

dat verhoudingen in onze samenleving niet mogen verscherpen. 
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LIBERALE KERNWAARDEN 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) werkt en denkt vanuit het liberalisme. Liberalisme heeft als kernwaarden 

vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. Deze 

kernwaarden zijn vastgesteld en uitgewerkt in de Beginselverklaring van de VVD. Op basis van de 

Beginselverklaring en het lokale VVD verkiezingsprogramma brengen onze raadsleden en de wethouder het 

liberalisme op lokaal niveau in de gemeente Goeree-Overflakkee in de praktijk. Wat betekenen deze liberale 

kernwaarden nu eigenlijk?  

 

Vrijheid  

Vrijheid is voor een mens onmisbaar als voorwaarde voor ontplooiing. We 

bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze 

vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie of uitsluiting. De vrijheid 

moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan deze persoonlijke 

vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. 

Daarbij moeten we oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.  

 

 

Verantwoordelijkheid  

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een mens moet de 

gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. Maar daardoor 

mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een 

onderdeel van menswaardigheid.  

 

 

Verdraagzaamheid  

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. Iemand die zich echt vrij voelt laat ook anderen vrij. 

Worden de grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen. Ook is 

verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van 

minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband samen kunnen 

leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Dit is zeker geen beperking. 

Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt 

de mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zorgen zo groot 

mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid voor iedereen.  

 

 

 

 

Sociale rechtvaardigheid  

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen. 

Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- 

en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. Het waren de 

liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving.  

 

 

Gelijkwaardigheid  

 

 

Alle mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op 

ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel 

opzicht.  
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Geachte kiezer, 

 

Met veel genoegen bied ik u, namens het bestuur van VVD Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee het  

verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘VITAAL EN LIBERAAL’ aan.  

 

Door de leden van de verkiezingsprogrammacommissie  - dank daarvoor! -  is heel hard gewerkt in samenwerking 

met leden, deskundigen, ondernemers, inwoners…binnen en buiten de partij. Er is veel gesproken, geluisterd en 

geschreven. Het is dan ook een belangrijke periode voor de gemeente, omdat de Rijksoverheid de afgelopen twee 

jaren een aantal belangrijke maatschappelijke taken heeft neergelegd bij gemeenten die nu verder moeten 

worden uitgewerkt. Dit heeft vaak directe invloed op de (bewegings-)vrijheid van inwoners. Het vraagt om 

verregaande keuzes over de doorontwikkeling van de zorgtransitie, over ruimtelijke dossiers in relatie tot de in te 

voeren omgevingswet, over de energietransities van de toekomst en over de wenselijke economische groei en 

leefbaarheid op Goeree-Overflakkee.  

 

Omdat de samenleving snel verandert vraagt dat een zekere wendbaarheid. Het programma is dan ook op 

hoofdlijnen geschreven om richting en koers aan te geven. De grootste uitdaging vanuit dit verkiezingsprogramma 

is vanuit die koers blijvend te kunnen inspelen op de veranderende samenleving. Door te luisteren naar alle 

wensen van de inwoners en te streven naar een meer gezond, vitaal en welvarend Goeree-Overflakkee.  

 

Vanuit deze realiteit van een continu veranderende samenleving zet de VVD een stevige ambitie neer. We hebben 

een prachtig eiland, omringd door water, schitterende polders, leuke kernen, havenkanalen, stranden met 

sporters en zonliefhebbers, schitterend cultureel erfgoed, gevarieerde horeca en gezellige winkels. Door dé 

economische strategie Smart Water en de gerelateerde sector strategieën zoals recreatie, landbouw en zorg moet 

ons eiland steeds beter op de kaart gezet worden. Innovatie is belangrijk. Daardoor blijven er banen behouden, 

komen er nieuwe banen bij en blijft het eiland leefbaar. Dat is voor alles goed: levendige kernen, woningbouw, 

scholen kunnen blijven bestaan, ondernemers kunnen uitbreiden of zich vestigen en het ziekenhuis blijft 

behouden. 

 

We streven naar een samenleving waar het voor iedereen ongeacht afkomst en ras, godsdienst en 

levensovertuiging, geaardheid of gerichtheid, handicap of chronische ziekte, leeftijd, politieke stroming,  

opleidings- en kennisniveau en burgerlijke staat goed toeven is. Een samenleving gebaseerd op onze liberale 

beginselen: vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. 

Beginselen waar we geweldig trots op zijn en die we graag ook op ons mooie eiland meer en meer naar voren 

willen laten komen. Door deze afgelopen raadsperiode mee te besturen hebben wij als VVD goede veranderingen 

in gang kunnen zetten. Daarmee willen we nu graag doorgaan. We willen er samen met de kiezers voor instaan om 

het verkiezingsprogramma te kunnen gaan uitvoeren binnen een coalitie die in balans is. Opereren binnen een 

coalitie betekent ook geven en nemen. Wij respecteren alle partijen en werken momenteel in de coalitie goed 

samen met de drie christelijke partijen. De verhoudingen binnen deze gemeenteraad echter maken het soms 

lastig de politieke liberale koers vast te houden. Het VVD ‘leven en laten leven’ gedachtegoed en gevoel mag meer 

ruimte krijgen op Goeree-Overflakkee! Het is dus nodig de VVD verder te laten groeien, zodat wij als één van de 

grootste partijen de juiste nuance en balans kunnen inbrengen en verstevigen, de verhouding binnen de 

gemeenteraad goed kunnen houden en de duale democratie kunnen verbeteren.  

 

Met andere woorden: de liberale VVD groter maken. Met uw stem gaat dat zeker lukken! Wij gaan de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 met vertrouwen tegemoet. Wij hebben nieuwe, gedreven mensen binnen het 

groeiend ledenbestand, op de kandidatengroslijst en in het bestuur van het VVD Lokaal Netwerk.  

Een mix van ervaring, kennis, lef, bedachtzaamheid, innovatie, jeugd, vrouw en man als een goede afspiegeling 

van de maatschappij. Het gaat ons uiteindelijk om het verschil te kunnen maken voor Goeree-Overflakkee.  

Wij hebben een verkiezingsprogramma dat gericht is op de leefbaarheid op het eiland voor iedereen en met de 

ambitie om Goeree-Overflakkee nog beter te maken: gezond, vitaal en welvarend.   

 

Wij vragen uw steun om deze plannen te realiseren voor Goeree-Overflakkee. Met uw stem kan dat.  

 

Namens het bestuur VVD Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee, 

de voorzitter, 

Drs. Dominique G.P. Boelen BBA  
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ONZE STANDPUNTEN 
 

LEVEN EN LATEN LEVEN  

De VVD staat voor een samenleving op Goeree-Overflakkee waarin verschillende bevolkingsgroepen en gezindten elkaar 

vrijlaten en respecteren. Dat is altijd zo geweest en de verhoudingen mogen niet verscherpen. 

BEREIKBAARHEID / VEILIGHEID   N215, N59, N57 en A29 

Jaren van intensief netwerken, lobbyen en bestuurlijke inzet hebben ertoe geleid dat nu de aanpassingen van genoemde 

wegen concreet in beeld komen. De VVD dringt bij de provincie stevig aan op realisatie van de turborotonde bij Middelharnis 

en de fly-over bij Nieuwe-Tonge. Allang goedgekeurd, dus nu doorpakken! 

FINANCIEN OP ORDE   

De VVD staat voor een sluitende begroting en wij willen zo min mogelijk belastingverhoging. 

ACCOMMODATIES 

Goede maatschappelijke voorzieningen voor iedereen door een helder accommodatiebeleid. We hebben nu drie 

recreatiezwembaden. Dat is voor de toekomst onhoudbaar. De VVD wil een heldere toekomstvisie op de 

zwemaccommodaties waar ook een wedstrijdbad deel van uitmaakt. Recreatiezwembaden ook op zondag open en De Staver 

in de zomervakantie niet meer sluiten. 

LIBERAAL GROEN  

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu. We hebben een 

grote opdracht gekregen van de provincie voor windenergie. Wat ons betreft na deze opgave geen windmolens er meer bij, 

maar inzetten op alternatieven.  

ECONOMIE  

Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor onze economie. Behoud van bedrijven in alle sectoren, mogelijkheden tot 

uitbreiding bieden en het aantrekkelijk maken voor nieuwe bedrijven zich hier te vestigen zijn belangrijke uitgangspunten. Dit 

staat ook beschreven in de economische strategie Smart Water ( www.fo-go.nl/smart-water/ ) en het Agrarisch 

Ontwikkelingsprogramma ( http://bitly.nl/4bqq7 ). De VVD is trots op de innovatieve slagkracht op het eiland.  

Neem bijvoorbeeld het innovatieve en sterke viscluster in de Stellendamse vissershaven. 

SNEL INTERNET  

De VVD zet zich niet alleen in om de fysieke bereikbaarheid te vergroten, maar ook om sneller internet (in het buitengebied) 

mogelijk te maken. In nieuwbouwwijken ook gelijk glasvezel aanleggen. De VVD zal dit met voorrang aanpakken. 

ZORG  

Onze wens is om het ziekenhuis en de HAP te behouden. Daarom zijn wij het eens om middels eilandmarketing 

meer inwoners naar ons eiland te trekken. Wij ondersteunen het initiatief Paulina.nu. De basis is: slimmer 

gezamenlijk zorg en financiering organiseren en gezond leven stimuleren zonder te betuttelen (www.paulina.nu.nl ). 

ONDERWIJS 

Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, de drie O’s, is noodzakelijk. Banen, stageplaatsen, opleiding op 

het eiland en verbinding met het hbo zijn ingrediënten waar ons eiland bij gebaat is. Kleine basisscholen in kleine kernen 

behouden door verregaande samenwerking te stimuleren. 

RECREATIE EN TOERISME 

De VVD wil meer innovatie en beleving in de toeristische sector stimuleren. Locaties waar een clustering van recreatieve 

functies plaatsvindt willen we upgraden tot eigentijdse recreatiezones. Wij zijn voorstander van doorontwikkeling van 

Ouddorp-Bad zonder de kuststrook geweld aan te doen. Wij zijn geen voorstander van bebouwing op het strand, geen flats en 

parkeergarages in de duinen. De kust is een fantastische plek voor ons als inwoners en voor onze gasten en dat blijft zo.  

PERMANENT WONEN 

Wij zijn voorstander van het toepassen van een dubbelbestemming d.w.z. recreëren en permanent wonen in 

recreatiewoningen op parken waar de recreatieve functie al jaren is vervaagd. Wij zijn geen voorstander van het geheel 

vrijgeven van permanent wonen op alle parken. 

NATUURGEBIEDEN 

Wij willen de natuurgebieden openstellen met hoogwaardige fiets-, wandel- en ruiterpaden er doorheen. Kleinschalige 

voorzieningen, zoals B&B, theetuin en bijzondere overnachtingsplaatsen zijn welkom.  

DORPSRADEN 

Wij willen de dorpsraden meer ondersteunen om de kernen leefbaar te houden. We willen dat het buurt- en kerngericht 

werken steeds meer en beter vorm krijgt.  

KUNST, ERFGOED EN CULTUUR 

De VVD vindt het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Plannen om bij musea de krachten te bundelen om het 

aanbod te verduidelijken juichen we toe. 

JEUGD 

Goeree-Overflakkee is een fijne plek om op te groeien en dat kan nog beter benut worden. De VVD heeft aandacht, begrip en 

liefde voor jonge mensen en wil d.m.v. meer voorzieningen en activiteiten de jongeren een grotere plek geven op GO. 

PARKEREN 

Wij zijn blij dat op Goeree-Overflakkee nagenoeg geen betaald parkeerzones zijn. Dat willen we graag zo houden. De betaald 

parkeerzones die er wel zijn willen we afschaffen. 

http://www.fo-go.nl/smart-water/
http://bitly.nl/4bqq7
http://www.paulina.nu.nl/
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Een vitaal en liberaal eiland 

Ik wil leven in een omgeving… 
 

1. …Waar  het  prima  leven  is 
 

1.1  …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen   
 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te 

wonen in een huis dat bij je past.  

 

Wij zijn voorstander van het toepassen van een dubbelbestemming d.w.z. recreëren en permanent wonen in 

recreatiewoningen op parken waar de recreatieve functie al jaren is vervaagd. Wij zijn geen voorstander van het geheel 

vrijgeven van permanent wonen op alle parken. 

 

 We willen dat er voldoende huur- en koopwoningen zijn in alle kernen bij gebleken behoefte.  

 We willen ook aandacht voor starters, de starterslening moet zeker blijven. 

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Mensen 

willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven. Wij vinden de blijverslening een welkome aanvulling. 

 Woningcorporaties fuseren lijkt ons een prima idee. Eén gemeente, één woningcorporatie. 

 

Door de omgevingswet komt er meer vrijheid. De VVD wil deze vrijheid optimaal benutten: Met de nieuwe omgevingswet 

wil het kabinet: de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen, 

duurzame projecten stimuleren en gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun 

omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Verder biedt de wet meer ruimte voor 

particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het 

doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van 

‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. De omgevingswet is 

eenvoudiger  geworden. 

 

 Wij vinden dat regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. Zo min mogelijk 

bemoeienis van welstandscommissies is ons streven. 

 Wij willen proberen projectontwikkelaars te bewegen om verpauperde panden op te kopen en nieuwe woningen te 

realiseren zodat in de kernen geen verpaupering optreedt. 

 Wij staan open voor nieuwe woonvormen, denk bijvoorbeeld aan deeltijd wonen, het splitsen van boerderijen in twee 

woningen (betaalbaar).  

 

1.2 …Waar je kunt genieten van de natuur 
   
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze stranden, duinen, polders, van de vogels in de tuin en van de 

koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we 

geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn 

geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. 

 

Wij zijn voor openstelling van de natuurgebieden, fiets- en wandelpaden er doorheen. Bijzondere routes voor 

wandelaars/mountainbikers/fietsers/ruiters. Graag een theetuin, ijskar of pannenkoekenhuis onderweg en van enkele 

bijzondere overnachtingsplaatsen zijn wij geen tegenstander. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan slaaphutten om vogels 

te kijken, slaaphutten boven het water en geheel zelfvoorzienende lodges in de  “wildernis”.  
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1.3 …Waar  je jong mag zijn 
De jeugd heeft de toekomst wordt zo vaak gezegd. De VVD is het daar volledig mee eens, we hebben niet voor niets onze 

uiterste best gedaan om jonge mensen te bereiken en ze te vragen om mee te denken en liefst mee te doen.  

Goeree-Overflakkee moet een fijne, veilige plek zijn waar jonge mensen op kunnen groeien tot evenwichtige volwassenen. 

Wat daarbij hoort is aandacht, begrip en liefde voor jongeren. Onze ervaring is dat jongeren weten waar ze naar toe willen en 

vaak leuke vernieuwende ideeën hebben en wie kan daar nu tegen zijn?  

 De schoolcampus in Middelharnis vinden wij een prima initiatief. De doorgaande leerlijnen van vmbo naar mbo op 

ons eiland zijn belangrijk voor de werkgelegenheid van jongeren. 

 In de economische strategie Smart Water wordt belangrijk geacht dat de banden met het HBO onderwijs  goed 

worden aangehaald. Die mening delen wij. 

 De aansluiting op het R-net openbaar vervoer is een goede zet geweest. Houden zo. 

 Veilig uitgaan is belangrijk  voor zowel ouders als de jongeren. De VVD zal pleiten voor een nachtbus naar het 

centrum van Middelharnis net zo als er vroeger een bus van en naar de Kreek ging. 

 Wij vinden een taxionderneming een welkome aanvulling, zeker op de kop van Goeree-Overflakkee en rond 

Middelharnis. 

 De programmering van artiesten meer en vaker  richten op jongeren. 

 Geen extra beperking van de openingstijden van café’s, disco’s en evenementen.  

 De doorontwikkeling van Het Diekhuus zou zich voor een flink deel op jongeren moeten richten: 

o Bioscoop met meer actuele films 

o Meer evenementen voor jongeren 

o Na school gezellig nog even kunnen zitten praten, koffie/thee of frisdrank verkrijgbaar 

o Voor jongere kinderen een buitenspeelplaats, veel banken (met prullenbakken ernaast die de jongeren 

en ouderen uiteraard gebruiken) 

o Meer PR voor Het Diekhuus 

 Jeugdontmoetingsplaatsen zijn waardevol. Jongeren moeten ergens kunnen “hangen”. Ouderen begrijpen dat 

hopelijk en jongeren snappen uiteraard dat ze de boel netjes moeten houden en geen overlast moeten 

veroorzaken. Leven en laten leven, toch?  

 Wij willen In ieder dorpshuis een jongerenactiviteit. Vrijdagmiddagsoos of tafeltennistoernooi. Een creatieve 

beheerder/ster verzint wel iets, daar zijn wij niet bang voor. 

 

1.4 …Waar je heerlijk kunt recreëren 
Wij kunnen ons vinden in de recreatievisie. Het proces is prima geweest en de keuze voor een natuureiland met beleving is 

begrijpelijk. Er is behoorlijk kritiek op de Kop van Goeree. De VVD is van mening dat actiegroepen goede inbreng hebben 

maar we hebben geconstateerd dat we qua visie eigenlijk niet ver van elkaar af zitten. Iedereen is superzuinig op de 

kuststrook. Ook de VVD. 

Wij vinden dat na het vaststellen van de recreatievisie er een verdiepingsslag moet plaatsvinden. Heel goed bepraten met de 

stakeholders waar we naar toe willen, waar we ons willen onderscheiden, hoe we de samenwerking LTO, Zorg en R&T voor 

elkaar krijgen. Concrete uitvoeringsnota opstellen.  

De VVD Goeree-Overflakkee is zuinig op onze kuststrook. Wij zijn van mening dat er geen verdere uitbreiding of bebouwing 

meer dient plaats te vinden ten noorden van de Vrijheidsweg in Ouddorp, met uitzondering van het bestaande 

verplaatsingsgebied en het projectgebied Ouddorp-Bad. Wij zijn ook geen voorstander van bebouwing op het strand. Wij 

kunnen ons juist onderscheiden door geen huisjes op het strand te plaatsen maar de stranden ongerept te laten. Wel 

vinden wij dat strandpaviljoens moeten kunnen uitbreiden als zij daar kansen voor zien. De Brouwersdam is uitgeroepen 

tot economische hotspot, hier moet wel sociaal verantwoord en duurzaam gebouwd worden. Wij willen meer innovatie en 

beleving in de toeristische sector op het hele eiland stimuleren. De verhalen van het eiland op het gebied van natuur, 

cultuur, culinair en water willen we nadrukkelijker uitdragen en zichtbaar maken.  Locaties waar een clustering van 

recreatieve functies plaatsvindt (Ouddorp-Bad, Stellendam, haven Oude-Tonge) willen we upgraden tot eigentijdse 

recreatiezones. Aan de randen van Haringvliet en Grevelingen willen we bijzondere overgangen van water naar land en 

belevingspunten creëren.  

 De VVD wil een extra recreatief strand ontwikkelen aan het Grevelingenmeer ter compensatie van het strand dat 

verdwenen is door de aanleg van het recreatieconcept Punt-West. 

 De recreatievisie geeft veel kansen voor ons eiland. Vooral voor de verdere ontwikkeling van het midden en oosten van 

het eiland. Wij ondersteunen en stimuleren initiatieven van creatieve ondernemers die deze kansen pakken. Wij denken 

bijvoorbeeld aan bijzondere overnachtingsplaatsen, B&B’s langs de route van de Omloop.  

 De VVD wil graag meer bomen op ons eiland en ook meer bloembakken in het centrum van onze kernen. 
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Wij willen de groenvoorziening naar een hoger niveau tillen. Alle kernen verdienen het om er vrolijk, verzorgd en gastvrij uit 

te zien. 

 

 Wij zijn voorstander om plaatsen te reserveren voor tiny houses en camper lofts. We volgen de trend en geven deze 

bewoners een woonadres. 

 Minicampings blijven vooralsnog hetzelfde aantal eenheden houden. De recreatievisie is  kortgeleden vastgesteld. Nu 

begint de verdiepingsslag naar een concreet uitvoeringsprogramma. Dan zal duidelijk worden waar we naar toe willen 

werken en welke concepten haalbaar zijn. We staan zeker open voor vernieuwende concepten.  

 Wij zijn geen voorstander van het recreatief gebruik van woningen in woonwijken. We willen geen slaapstadjes/dorpjes 

op ons eiland. 

 Goeree-Overflakkee heeft voordelen bij de samenwerking met Waterpoort. Daarom willen wij deze 

gebiedssamenwerking voortzetten. Voorbeelden hiervan zijn: natuurspeelplaats, trailerhelling Galathese haven, 

strandjes op het oosten van het eiland en het plan om de verschillende forten te verbinden. 

 

Eilandmarketing 

In de afgelopen periode is er een aanzet gemaakt met de uitvoering van eilandmarketing voor wonen, werken en recreëren. 

Een positieve bekendheid van het eiland kan een positieve rol spelen voor de economische vitaliteit van het eiland. 

Benadrukken van het onderscheidend DNA van ons eiland dient hierbij centraal te staan. VVD Goeree-Overflakkee is van 

mening dat het uitvoeren van eilandmarketing geen ambtelijke taak is. Daarom vindt de VVD dat eilandmarketing moet 

worden ondergebracht in een externe (nieuwe of bestaande) organisatie, waarbij de gemeente de rol zal vervullen van  

co-financier/opdrachtgever op hoofdlijnen, samen met andere partijen zoals het bedrijfsleven. De uitvoering van de 

activiteiten vindt plaats door middel van een strategisch meerjarenplan, zodat er consistentie ontstaat in de aanpak. 

 

1.5 …Waar vervoer vlot van A naar B gaat    
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden 

op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de 

kerntaken van de gemeente. Ook voor onze gasten die ons eiland bezoeken. 

 

Infrastructuur Goeree-Overflakkee wordt ontsloten via de N57 en de N59. Op beide Rijkswegen is veel file door forenzen 

en toeristen. Op de N59 vinden relatief veel ongevallen met een ernstige afloop plaats. De VVD zet in op versnelde 

verbreding van deze wegen door samen met de provinciale fractie creatieve en innovatieve oplossingen aan te dragen, 

zoals bijvoorbeeld SolaRoad. In de afgelopen raadsperiode heeft de VVD (vanuit college, PS, GS) sterk ingezet om 

verbetering van de doorstroming en veiligheid op de provinciale en rijkswegen  N59, N57 en N215 aan te kunnen 

pakken. Intensief netwerken, lobbyen en bestuurlijke inzet plegen leidt er toe dat maatregelen nu concreet in beeld 

komen. Verschillende partijen en wegbeheerders werken samen om te komen tot financiering en uitvoering.  

 

 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals 

de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en 

doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende 

stallingruimtes en oplaadpunten bij de verschillende horecavoorzieningen. 

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een 

aanvulling. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en 

initiatieven zoals snelbussen. Het initiatief van de waterstofbussen en het waterstoftankstation juichen we van harte toe. 

 De gemeente neemt bij de inrichting van de dorpskernen de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van 

scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving 

(schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee 

buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.   

 Wij houden niet van 30-km zones die niet gehandhaafd kunnen worden.  

 Wij gaan de provincie aan hun afspraken houden de N215 bij Nieuwe-Tonge aan te pakken, evenals de turborotonde bij 

Middelharnis. Wij vinden het ongepast dat dergelijke toezeggingen zolang op zich laten wachten. 
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2. …Waar ruimte is voor eigen initiatief 

 

2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen 
 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun 

leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, 

opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van 

een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar 

een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen helpt om het 

dorpshuis; de sporthal; de bibliotheek in de benen te houden. Goede initiatieven worden beloond. Geen subsidie omdat 

een vereniging bestaat maar om wat zij doet. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de 

dorpskern in stand te houden, zoals de ouderencursus, leesklasje, digitale vaardigheden, muziekvereniging. 

 Accommodatiebeleid; Voor de vitaliteit in de kernen is een ontmoetingsplek van groot belang. De VVD is voorstander 

van een ontmoetingsplek in iedere kern en een plezierige beheerder(st)er is onmisbaar. 

 

2.2  …Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
 

De VVD gaat voor een welvarend eiland. Wat is welvaart? Welvaart is een toestand van voorspoed en gunstige ontwikkeling in 

maatschappelijk en economisch opzicht zowel van individuen als van de samenleving als geheel. 

 

De regionale welvaart wordt gecreëerd op Goeree-Overflakkee, niet geërfd. Het groeit niet uit de natuurlijke gaven van een 

regio. Het vermogen om welvaart te creëren hangt af van de capaciteit van de bedrijven in een regio om te innoveren en te 

upgraden. Alleen bedrijven kunnen welvaart creëren. Daarom willen wij een sterke bedrijfsomgeving maken waarin bedrijven 

kunnen innoveren, hoogwaardige banen aanbieden en kunnen concurreren op het wereldpodium. De overheid moet de 

bedrijven op Goeree-Overflakkee ondersteunen en faciliteren om dit te realiseren. Specifiek moet de overheid significant 

investeren in de strategie en doelstellingen van Smart Water en dat uitvoeren in een programma bedacht door de 3 O’s en 

overige stakeholders op ons eiland.  

 

Wij willen een grotere rol voor onze ondernemers in het beleid en uitvoering op Goeree-Overflakkee. De overheden (rijk, 

provincie en gemeente) moeten hun verantwoordelijkheid op verschillende terreinen gaan delen zodat wij efficiënter en 

effectiever beleid kunnen uitzetten en betere economische resultaten kunnen realiseren. Daarom steunen wij de activiteiten 

van de FOGO. Een sterke FOGO betekent sterke bedrijven, meer banen op het eiland en een sterk Goeree-Overflakkee voor 

alle inwoners ( http://www.fo-go.nl/).  

 

Ondernemers moeten een substantieel grotere rol krijgen in het vormen van beleid en maken van besluiten over onze 

toekomst. Voorbeelden zoals de detailhandels- en recreatievisie laten zien hoe ondernemers veel waarde kunnen toevoegen 

in het verbeteren van het eindproduct. De VVD wil ondernemers en hun organisaties zoals de FOGO meer 

verantwoordelijkheid in beleids- en besluitvorming geven voor een sterk Goeree-Overflakkee.  Ook in de uitvoering van het 

beleid zullen ondernemers door de VVD beter worden betrokken.  

 

 

 

…En waar je bij A én B gewoon kunt parkeren 
Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Door slim te zijn kunnen veel parkeerterreinen van kantoren en bedrijven 

vooral in het centrum op koopavonden en in het weekend benut worden. Het gebruik van de parkeerterreinen van de 

kerken en bijvoorbeeld de Rabobank voldoen aan die wens. Het nieuwe nog aan te leggen parkeerterrein van de 

Goudsmiene in Ouddorp gaat de parkeerdruk daar verminderen. Wij zijn geen fan van betaald parkeren. Om die reden 

zullen wij blijven pleiten om ook bij het Surf- en zeilcentrum Brouwersdam de parkeermeters te laten verwijderen. 

http://www.fo-go.nl/
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 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk 

winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Wij willen dat de gemeente  

bedrijfsinvesteringszones stimuleert. Geen free riders meer. Allen verantwoordelijk voor de ring of het winkelcentrum. De 

resultaten in Middelharnis mogen er zijn. 

 De VVD is sterk voorstander van continueren van een goede samenwerking tussen gemeente en het Waterschap 

Hollandse Delta. 

 De landbouw op Goeree-Overflakkee loopt voorop in Nederland. De VVD is trots op die landbouw! Wij willen een 

actievere rol voor de gemeente door een visie op landbouw te ontwikkelen. Onderdeel van die visie is voldoende zoet 

water en winstgevendheid en continuïteit door innovatie. De gemeente speelt een actieve rol in het delen van kennis en 

het faciliteren van ontwikkelingen, zoals de provinciale stimuleringsregeling voor duurzame landbouw en het mogelijke 

akkerbouwinnovatiecentrum. De agrarische sector op Goeree-Overflakkee streeft naar het toekomstbeeld van een sterk 

energieneutraal eiland waar gezonde voedselproductie en duurzame energiewinning bepalend zijn voor de economische 

groei. We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische 

sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. We willen de zoetwatervoorziening waarborgen ten behoeve 

van het behoud van de sector. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, 

natuurbeheer of andere bedrijvigheid.  

Wij ondersteunen het agrarisch ontwikkelingsprogramma van LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee. 

 Visserij. Wij zijn trots op ons sterke en innovatieve viscluster, bestaande uit visserijbedrijven, visafslag, 

innovatiecentrum, visserijschool, scheepswerven en toeleveranciers. Het viscluster heeft een brede internationale 

klantenkring. Het uitdiepen van het Slijkgat is daarom van groot belang. Evenals het samenwerken met andere 

visserijgemeenten om voor de belangen van de Nederlandse visserij op te komen als het gaat over de Brexit, 

aanlandplicht en pulsvisserij. Ook initiatieven aangaande verbrede visserij (visserijtoersime) steunt de VVD van harte.  

 Detailhandel is het kloppend hart van een buurt. Daar moeten we zuinig op zijn. De huidige detailhandelsvisie is door de 

ondernemers zelf opgesteld en door de gemeente omarmd. De VVD is het eens met de uitgangspunten. Kansrijke 

winkelgebieden versterken, regeldruk verminderen, goed bereikbaar houden, geen werkzaamheden in de 

zomermaanden en in december waardoor de winkels minder goed te bereiken zijn.  

De VVD is voorstander van een mengvorm in detailhandel en horeca. De strikte regels loslaten leidde tot meer omzet 

voor ondernemers en levendige winkelgebieden was de uitkomst van een proef in 36 gemeenten. Voorbeelden zijn:  

o Kaasboer verkoopt passende wijnen; 

o Boekwinkel verkoopt een glas wijn of frisdrank, heerlijk tijdens het lezen van tijdschriften in de 

tijdschriftenhoek; 

o Restaurant waar ook kookboeken te koop zijn. 

 

Creatieve ideeën komen er ongetwijfeld vanuit de ondernemers. 

 

Met de VVD is te praten over een aantal koopzondagen maar door de winkeliers en de inwoners zelf is ons vaak verteld dat 

er hier geen enkele behoefte aan is. Wij passen ons aan. Wij vinden wel dat door de vele recreanten en inwoners er op 

zondag boodschappen gedaan moeten kunnen worden. Aan die wens is voldaan door bijvoorbeeld de winkel bij Landal 

GreenParks die zeven dagen per week geopend is.  

 

 Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn en er netjes uit zien. Samenwerkende ondernemers die middels een BIZ 

de zaken regelen, juichen we toe. Lokale bedrijven kunnen op de lokale bedrijventerreinen verbouwen of nieuwbouwen, 

grootschalige bedrijven liefst naar de regionale bedrijventerreinen van Stellendam en Oude-Tonge.  

Digitale bereikbaarheid vinden wij minstens zo belangrijk. 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door 

ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen.    

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve 

ondernemers stimuleert. De recreatievisie dient als leidraad. Voor mooie, nieuwe initiatieven in het midden en oosten 

van het eiland moet wel extra aandacht zijn.  

 Zonder ondernemers valt alles stil. De VVD wil mensen stimuleren om ondernemer te worden. Dit geldt voor iedereen, 

jong en oud, man en vrouw.  

 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. 

 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of 

algemene regels.  

 Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels om die te schrappen. 

 De bedrijfscontactfunctionaris is onmisbaar. 
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2.3  …En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen 
 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor 

onze kinderen en kleinkinderen. 

 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan 

duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door 

subsidies. 

Natuurlijk staat de VVD voor de toekomst van de aarde en de leefbaarheid van de toekomstige generaties. In de komende 25 

jaar moet dan ook de basis worden gelegd voor deze waarborgen.  

Dit betekent een effectief plan van aanpak waar de drie P’s (People, Profit, Planet) de leidraad zullen zijn. Met name de 

Profit dient extra aandacht. Op het gebied van duurzame ontwikkelingen vinden veel innovaties plaatst. Door deze 

innovaties optimaal te vermarkten behoeft duurzaamheid geen geld te kosten, maar kan juist geld opleveren.  

 Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan 

voldoende oplaadpunten. 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te 

stellen, niet door subsidie te verstrekken.  

 

Windmolens: we zijn vooralsnog gehouden aan de bestuursovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland om 225 MW aan 

windturbines te plaatsen op ons eiland. De VVD is kritisch maar houdt zich aan de gemaakte afspraken. Het risico dat de 

provincie en/of het Rijk de plaatsing overneemt achten wij reëel. We stellen wel dat er na deze opgave wat ons betreft 

geen windmolen meer bij komt. 

 

 Alternatieven, uiteraard met oog voor de impact op de omgeving, zijn welkom: getijdencentrale, zonnevelden en ook 

waterstof geeft wellicht mogelijkheden 

 De VVD zal zich optimaal inzetten voor het faciliteren van innovaties en het inzetten van middelen, zoals bijvoorbeeld het 

windfonds, om dit mogelijk te maken. 

 Daarnaast is de VVD voorstander alle inwoners en bedrijven te stimuleren om met het thema duurzaam aan de slag te 

gaan.  

 Binnen de gemeente dient een laagdrempelig loket te komen waar de inwoners en bedrijven de juiste support kunnen 

krijgen om hun duurzaamheid plannen te kunnen verwezenlijken. 

 Voor de inwoners zijn diverse landelijke subsidiemogelijkheden en men kan gebruik maken van een 

duurzaamheidslening.  

 Voor bedrijven zijn eveneens diverse landelijke c.q. sector gerichte subsidiemogelijkheden.  

 De gemeente kan een bijdrage leveren in het begeleiden, promoten, samenbrengen van partijen om duurzaamheid 

projecten op Goeree-Overflakkee van de grond te krijgen.  

 Door de vele verbindingen van de VVD met brancheorganisaties, zoals bijvoorbeeld LTO maar ook de directe toegang tot 

Provinciale Staten, Tweede en Eerste Kamer en het waterschap Hollandse Delta maakt het voor bedrijven uitermate 

interessant om voor de VVD te kiezen!  

 Een jaarlijks evenement waar de beste duurzame snufjes te koop zijn om in huis of caravan te gebruiken zou een leuk 

initiatief zijn. 

 De gelden vanuit het windfonds worden allemaal besteed zonder al te veel regelgeving. 
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3. …Waar iedereen meedoet 

3.1 …Waar we elkaar respecteren en vrijlaten 

 
De VVD staat voor een samenleving op Goeree-Overflakkee waarin verschillende bevolkingsgroepen en gezindten elkaar 

vrijlaten en respecteren. De VVD heeft een belangrijke liberale bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de 

vastgestelde nota zondagsrust binnen onze gemeente. De VVD ziet dit als een belangrijk instrument voor de lokale 

overheid om ervoor te zorgen dat inwoners en toeristen zelf hun opvattingen over de beleving van rust, cultuur en 

vrijetijdsbesteding in kunnen vullen. De VVD vindt dat verhoudingen in onze samenleving niet mogen verscherpen. Een 

recent voorbeeld rondom de programmering van de discotheek in Ouddorp getuigt niet van vrijheid, tolerantie en 

verdraagzaamheid waar de VVD juist voor staat. 

Wij willen dus dat: 

 

 Mensen met een andere geaardheid geaccepteerd worden en gerust hand in hand kunnen lopen; 

 Mensen van buitenlandse afkomst niet bedreigd worden; 

 Kinderen en volwassenen niet gepest worden om hun handicap, haarkleur of afkomst; 

 Kerkelijk en niet-kerkelijke dorpsgenoten elkaar respecteren. Iemand die op zondag wil fietsen, doet dat gewoon, 

iemand die twee keer naar de kerk gaat ook; 

 Mensen die op zondag broodjes kopen bij Landal GreenParks dat niet stiekem hoeven te doen; 

 Kerken zich niet bemoeien met programmering van artiesten; 

 Ieder mens zijn medemens een eigen manier van leven gunt, zijn leven indeelt en beslissingen neemt;  

 Evenementen, buiten de kernen,  soms ook op zondag gehouden kunnen worden. 

 

3.2 …Waar je met plezier naar je werk gaat 
 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor 

contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de 

toekomst van onze samenleving.  

 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale 

ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.  

 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leukere plek 

om te wonen. 

 We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is jammer als 

we die niet gebruiken.  

 De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan 

de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.  

 Het aantal vacatures neemt toe. Wij zijn ervoor om vacatures, waar mogelijk, ook te matchen met 

uitkeringsgerechtigden. 

 De VVD gelooft in eigen verantwoordelijkheid, maar ook dat mensen die hulp nodig hebben, geholpen moeten worden. 

Klakkeloos mensen aan de kant zetten met een uitkering vindt de VVD asociaal. Daarom zal onze partij zich keihard 

inzetten om mensen weer onderdeel te laten zijn van de samenleving op Goeree-Overflakkee. 

 

 

3.3  …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school 

gaan 
 
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze 

normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed 

onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij 

zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  
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 De school is goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je 

kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Meer “kiss and ride” parkeerplekken bij school. 

 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is 

die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. 

 De VVD wil graag de basisscholen in de kleine kernen behouden. Wij zijn van mening dat de kansen vergroten als 

scholen verregaand gaan samenwerken, door bijvoorbeeld huisvesting te delen. De gemeente wacht nu op acties vanuit 

de besturen. In Stad aan ’t Haringvliet worden goede resultaten geboekt. Gemeente kan actiever het samengaan van de 

scholen stimuleren.  

 De overheid moet onderwijs ondersteunen en stimuleren om best-in-class te zijn zodat ze geschikte werknemers voor 

bedrijven op Goeree-Overflakkee kunnen leveren. De zesjescultuur gaat op de schop; in alles moet GO willen spelen om 

te winnen. Pas dan kunnen jonge mensen blijven om te studeren, of na hun scholing elders terugkomen om te werken op 

GO. 

 Het onderwijs moet de kans krijgen buiten de lijnen te kleuren als het gaat om het benutten van het potentieel op het 

eiland.  

 Projecten die het onderwijs samen met de overheid en het bedrijfsleven initieert, moeten omarmd worden door de 

gemeente en daar waar noodzakelijk ook de provincie.  

 

Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.      

De drie O’s , ondernemers, onderwijs en overheid is een prachtige samenwerkingsvorm welke wij  toejuichen. 

 

 Passend onderwijs: kinderen met een handicap of gedragsproblemen kunnen tegenwoordig zo veel mogelijk op een 

gewone school blijven. Goed voor het sociale leven.  

 

 

3.4 …Waar iedereen goede zorg krijgt 
 

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, 

buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je 

nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig 

wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk 

dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  

 

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en 

daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij 

het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol 

voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.  

 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget 

volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorgtaken. 

 De gemeente heeft een reserve opgebouwd omdat niet alle beschikbare gelden zijn besteed. In plaats van een steeds 

groeiende reserve kan onze gemeente ook wat ruimhartiger zijn naar haar inwoners. 

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht maar de organisaties moeten het wel kunnen doen. Wij horen van de 

organisaties dat Goeree-Overflakkee een goede prijs betaalt en dat willen we zeker zo houden.  

Waar aandacht is voor álle kinderen… 
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. 

Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de 

overheid in. De gemeente is dan aan zet.  Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken. Wij 

vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste 

oplossing zoekt. Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met 

een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente 

zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 

Het jongerenondersteuningsteam en de gezinsregisseurs zorgen voor het belangrijke één gezin, één plan, één regisseur.  
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 Een inloophuis waar jongeren met psychische klachten uit de gemeente gratis en zonder verwijzing terechtkunnen voor 

hulp. Het initiatief is overgewaaid uit België, waar deze inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren aan het vroegtijdig 

helpen van jongeren en het terugdringen van wachtlijsten binnen de jeugd-ggz. In het inloophuis bieden professionele 

zorgverleners op vrijwillige basis laagdrempelige, indicatievrije en therapeutische ondersteuning. Jongeren van twaalf 

tot twintig jaar kunnen er binnenlopen met vragen over bijvoorbeeld traumaverwerking, angstklachten of 

agressiebeheersing. 

 De VVD vindt het zeer belangrijk dat professionals in de jeugdhulpverlening steeds beter gaan samenwerken. We 

houden de vinger aan de pols. 

 De preventieve taken om jongeren (en hun ouders) maar ook ouderen over de gevaren  van drank en drugs te informeren 

zijn belangrijk. 

 Onze wens is het ziekenhuis in Dirksland te behouden. 

 Een dementievriendelijke gemeente in samenhang met Village Deals waarin de budgetten ontschot kunnen worden 

ingezet vinden wij innovatief en passend bij Goeree-Overflakkee. 

 

VVD ondersteunt het initiatief Paulina.nu. Vanwege het belang de zorg op ons eiland te waarborgen voor de toekomst en 

deze daarom innovatief en excellent te organiseren, is een groep enthousiaste mensen uit diverse geledingen van start 

gegaan met dit initiatief. Belangrijke uitgangspunten: Toegang tot de beste zorg dichtbij de bewoners, behouden en 

verbeteren van goede zorg, persoonlijke benadering en keuzevrijheid staat daarbij centraal. Slimmer gezamenlijk zorg en 

financiering organiseren ( www.paulina.nu.nl ).  

 

 

3.5 …Waar ruimte is voor sport 

 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het 

daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.  

 

Onze wens is om De Staver te openen in de zes weken zomervakantie en de recreatiezwembaden ook op zondag open te 

stellen. Deze kunnen goed als ‘elkweervoorziening’ dienen voor zowel inwoners als toeristen. 

 

 We hebben de beschikking over drie recreatiezwembaden. Dat is voor de toekomst onhoudbaar. De VVD wil een heldere 

toekomstvisie op de zwemaccommodaties waar ook een wedstrijdbad deel van uitmaakt. 

 Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit 

kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

 De VVD pleit voor diversiteit in sport en wil dit stimuleren. Kinderen moeten andere sporten kunnen ervaren zoals 

bijvoorbeeld proeflessen turnen, golf, honkbal, hockey, meidenvoetbal, of waterpolo.  

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk 

te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van de buurtsportcoaches.  

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast 

gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.   

 

3.6  …Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit en creativiteit leidt tot 

innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Cultuur op Goeree-Overflakkee is van iedereen. Voor ons zijn daarin 

erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 

 Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen 

zoals de Sinterklaas-intocht, de Menheerse Havendag, de Goereese Portdagen, de stadswandelingen en vlaggetjesdag. 

 De mooie musea die we hebben kunnen de krachten bundelen en zo beter in de belangstelling kunnen staan bij ons als 

inwoners en onze vele gasten. 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind 

cultuureducatie evenals de kennismaking met muziek. 

 Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.  

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.  

http://www.paulina.nu.nl/
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3.7 …Waar dieren ook meetellen 
     

 In onze gemeente wonen niet alleen mensen maar ook dieren. We zijn verantwoordelijk voor opvang en vervoer van 

gevonden dieren en veehouders stimuleren om diervriendelijk te werken. 
 Schuilstallen zijn een must om dieren te beschermen tegen extreme weersinvloeden. De gemeente staat alleen (nette) 

schuilstallen toe in het buitengebied.   
 

3.8 …En waar nieuwkomers zich aanpassen  
 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar  als het veilig is dan gaan ze waar 

mogelijk weer terug naar hun thuisland.  

 

 Zolang nieuwkomers op Goeree-Overflakkee zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en 

bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt.  

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. In onze visie ondersteunt de gemeente 

hen niet en verleent hen geen opvang.  

 

4. …Waar je je veilig voelt 
 

Veiligheid is een belangrijk thema voor de VVD. Niet alleen fysieke veiligheid, maar ook cybercrime staan hoog op het lijstje 

om te worden bestreden. Inwoners en ondernemers hebben niet altijd door wat de gevaren zijn.  

 

4.1  …Waar je kunt vertrouwen op de hulpdiensten 
 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  

 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig 

hebt.  

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar.  

 We zijn blij dat het politiebureau in Middelharnis behouden is gebleven. 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, 

sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

 

4.2 …En waar criminaliteit wordt aangepakt 
 

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit 

verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk 

te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de 

bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. 

 

 Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren 

(BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.  

 Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt.   

 Overlast bij de uitgaansgelegenheden wordt aangepakt. 

 De burgemeester maakt actief gebruik van al haar bevoegdheden en de mogelijkheden die tot haar beschikking staan 

om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. 

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.  
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5. …Waar de gemeente er voor ons is 

5.1  …Waar de gemeente dienstbaar en modern is 
 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. 

Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de  

bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen 

we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.  

   

 De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy 

gewaarborgd.  

 Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente 

werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.  

 De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en 

belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke 

digitale infrastructuur”.  

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  

 

De VVD wil graag een zo efficiënt mogelijk vergadermodel. Op dit moment zijn wij niet helemaal tevreden. Het kaderstellend 

en controlerend vermogen van de gemeenteraad is te weinig merkbaar. Bovendien is de betrokkenheid van de inwoners zeer 

beperkt. De vergaderingen worden, op een enkele na, saai gevonden. Wij willen graag het model veranderen naar eenmaal 

per maand besluitvormende raad en eenmaal per maand oordeelsvormend. Beide vergaderingen kunnen aangevuld worden 

met informatie/beeldvorming over bepaalde onderwerpen. Na de verkiezingen kan gekeken worden of een onderzoek naar 

wijziging van het model bespreekbaar is.  

 

 

5.2  …Waar de overheid je niet in de weg zit 
 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, 

stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van 

overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in 

een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via de dorpsraden, maar ook direct richting individuele 

inwoners en ondernemingen.  

 

 De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor inwoners. De laatste jaren is het 

ambtelijk apparaat behoorlijk ingekrompen. Gezien de opgaven die we hebben zoals o.a. de recreatievisie, 

duurzaamheid, Smart Water, het agrarisch ontwikkelprogramma van LTO en cultureel erfgoed, lijkt het ons verstandig 

een goed team van mensen te hebben dat het verschil kan maken om de economie op dit eiland te verstevigen.  

 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. 

Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel 

wordt behaald. 

 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten 

in de regio en medeoverheden zoals provincie, waterschap Hollandse Delta en rijk. De omgevingswet leidt tot minder 

regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. 

 De VVD heeft goede contacten binnen de provincie en de Tweede Kamer. We werken samen met de provincie en het rijk 

ten aanzien van o.a. de N59 en de N57 alsmede de getijdencentrale. 
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5.3  …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld 

omgaat 
 

De VVD staat voor een sluitende begroting en zo min mogelijk belastingverhoging. In de afgelopen periode zijn de schouders 

er onder gezet en zijn, na de start met een bezuinigingstaakstelling van 13 miljoen euro, de gemeentelijke financiën op orde 

en is de financiële positie gezond. 

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze 

ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet 

daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  

 

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden 

afgewenteld op de aanvrager.  

 De woonlasten, zoals de OZB, blijven zo laag mogelijk.  

 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Zo’n situatie is al vervelend 

genoeg.  

 Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en 

verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken. 

 Een deel van de toeristenbelasting wordt in overleg met de sector besteed. De VVD wil dat graag zo houden. 

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen 

inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers 

mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.  

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Inwoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld 

is besteed en wat het bereikte effect is. 

 Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek doet de gemeente de 

houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio alsook de netto schuldquote blijven of gaan naar 

een aanvaardbaar niveau.  

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze 

het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen 

hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren. 

 Schrappen van formatie. De media hebben het er al weer maanden over: het lukt gemeenten en het rijk maar niet om 

het aantal ambtenaren terug te dringen, integendeel, het aantal groeit. Voor een deel is dat te wijten aan de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Een paar jaar geleden werd er nauwelijks capaciteit op bijvoorbeeld duurzaamheid 

en criminaliteit  ingezet, nu zal dit wel moeten. De VVD vindt het daarom van extra groot belang dat het gemeentelijke 

apparaat meebeweegt met deze ontwikkelingen en daar waar het kan, formatie schrapt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

VVD Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee 

Verklaringen 

 

Samenvatting Paulina.nu 

De visie van Paulina van Weel wordt voortgezet. Goede zorg, dichtbij de inwoners. Van het eiland, voor het eiland. Als eiland 

heb je door de ligging een unieke positie. Die positie brengt ook unieke zorgvragen met zich mee. Het samenwerkingsverband 

Paulina.nu heeft als doel ervoor te zorgen dat de beste zorg dichtbij, geboden door verschillende zorgverleners, 

toekomstbestendig georganiseerd kan worden en daarnaast dat de zorg op het eiland in kan staan voor professionele 

begeleiding naar de beste zorg verder weg als dit elders beter kan. Een gezonde en vitale regio waarin mensen graag wonen, 

leven en werken. Met de allerbeste zorgfaciliteiten, die tevens betaalbaar blijven.  

Preventie voorop, langer gezond leven. 

Met invloed en inbreng van de inwoners. 

Met inzet van duurzame en vernieuwende initiatieven. 

 

Samenvatting Recreatievisie 

Vanuit de gemeente en de toeristische recreatieve sector leefde de wens om een nieuwe toeristische visie op te stellen. In 

een unieke samenwerking is de visie tot stand gekomen. Goeree-Overflakkee is een interessant eiland. Vooral de 

natuurbeleving trekt veel Europese bezoekers. Brede stranden, grote zeearmen, spannende wetlands met bijzondere dieren, 

zeehonden en flamingo’s. De visie is gebaseerd op het DNA van ons eiland.  

Meer bieden voor andere doelgroepen, basis op orde brengen: infrastructuur, WiFi, brede stranden, basiskwaliteit 

accommodaties en voorzieningen naar de 21ste brengen. Oorspronkelijke natuur verder ontwikkelen, vergroten, leefbaar 

maken en openstellen. Toeristische bedrijven moeten alerter inspringen op de bijzondere potenties van ons eiland. 

Innovatieve verblijfsrecreatieconcepten in nieuwe natuurlijke eilandkusten integreren. Op naar een concreet 

uitvoeringsprogramma. 

 

Samenvatting LTO agrarische visie 

De agrarische sector op het eiland wordt beschouwd als innovatief en ondernemend. Er is een trend gaande dat het aantal 

agrarische bedrijven afneemt, de verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet en dat de overblijvende bedrijven 

kiezen voor schaalvergroting ofwel verbreding in het kader van multifunctionele landbouw. Nieuwe technieken en verdere 

automatisering staan op het programma. Op veel percelen hebben de  traditionele akkerbouwgewassen plaats gemaakt voor 

de hoog renderende bollenteelt. De combinatie toerisme/landbouw is te zien in de zorg/landbouw en in de verkoop van 

lokale producten. De bedreiging voor de landbouw is het kierbesluit, de kansen liggen bij de ontwikkeling naar een duurzaam 

eiland. Verwacht wordt dat de sector zich de komende jaren zal verduurzamen door efficiënt en milieubewuster te 

produceren, transparanter te zijn over de productie van voedsel. Dat moet gestimuleerd worden en staat hoog op de agenda. 

Ook op de agenda staat: de gunstige landbouwvoorzieningen behouden, de zoetwatervoorziening en de goede 

bodemeigenschappen. Duidelijke wet- en regelgeving en het uitwisselen van kennis tussen ondernemers. Imagoverbetering 

is ook uiterst belangrijk. 

 

Samenvatting Smart Water  

In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland Goeree-Overflakkee, als gevolg van de 

afnemende bewonersgroei, aangemerkt als krimpregio. De ondernemers – verenigd in de FOGO –en de gemeente hebben 

zich duidelijk tegen deze ontwikkeling uitgesproken. Door keuzes te maken en gezamenlijk gericht in de economie te 

investeren kan de krimp worden omgebogen tot groei. Smart Water is een economische strategie. 

Er zijn verschillende sectoren die met hun verdienmodel direct gerelateerd zijn aan het water. Zo zijn maritiem, recreatie, 

toerisme en duurzame landbouw – allen verbonden met water – sterke economische sectoren op het eiland. Door in de 

water-gerelateerde sectoren en bedrijven slimme (ict)technologieën toe te passen, ontstaan innovaties die de bedrijfsvoering 

verbeteren en de concurrentiepositie van deze sectoren versterken. Wanneer de productiviteit van deze bedrijven groeit, 

ontstaat er meer vraag naar (hoogwaardige) werkgelegenheid. Door de hogere inkomens stijgt de lokale welvaart, waardoor 

ook andere sectoren, zoals de detailhandel, de bouwsector en de zakelijke dienstverlening profiteren van Smart Water. 

Kortom, de watergebonden sectoren en bedrijven dienen als ‘motor’ voor de economische ontwikkeling van geheel  

Goeree-Overflakkee. 

Concreet in cijfers is de verwachting dat Smart Water tot 2025 zo’n 1.600 nieuwe banen genereert op  

Goeree-Overflakkee. Daarbij is de prognose dat de lokale economie in diezelfde periode 400 miljoen euro groeit.  

 

 

 

 

 


