
  



VVD Lokaal Liberaal! 
 

De VVD wil dat Gorinchem een stad is waar de inwoners met plezier wonen, waar mensen 
zich vrij voelen en waar ze hun eigen leven vorm kunnen geven. De VVD wil dat bedrijven 

alle kansen krijgen en dat er werkgelegenheid is voor de inwoners van de stad en uit de 
nabije omgeving. We zetten in op een gemeente, die de samenwerking zoekt met alle spelers 

en inspeelt op de initiatieven uit de stad. Een gemeente die in de eerste plaats een 
faciliterende rol neemt. 

 
De VVD doet dat met een brede blik en een weloverwogen programma. Het belang van de 

inwoners van Gorinchem staat voorop.  
 

Onze basis is de vijf liberale kernpunten: 
Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. 

 
Namens VVD-Gorinchem 

Attie Mager, Jaap Wientjes, Niels van Santen, Bernd Voorsluijs en Jorien Fase 
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Inleiding 
 

De VVD blikt met een goed gevoel terug op de voorgaande raadsperiode, waar we als 
coalitie partner onze bijdrage hebben geleverd. We begonnen in een financieel onstabiele 

situatie, met een restant van de bezuinigingsopgave en tegelijkertijd ambitieuze plannen 
voor de stad.  

Onze insteek dat je naast bezuinigen ook moet investeren in Gorinchem hebben we 
waargemaakt. 

 
Een kleine greep uit wat er is bereikt. 
     Gorinchem is inmiddels financieel weer op orde en onze schuldpositie zal verder afnemen. Dit 
is een prima prestatie. 
     Daarnaast hebben we toch nog gespaard voor infrastructurele investeringen. Daarmee 
kunnen we de komende jaren de bereikbaarheid verbeteren.  
     Er is een brede consultatie met de stad geweest over hoe Gorinchem er in 2032 uit zou 
moeten zien; dat heeft waardevolle inzichten opgeleverd. 
     We hebben ingezet op verruiming van de winkeltijden voor heel Gorinchem en dat is gelukt.  
     Modernisering van de buitensportfaciliteiten was een speerpunt en is gerealiseerd.  
 
Met verstandig, liberaal financieel beleid kunnen we de komende jaren blijven investeren en de 
stad verder moderniseren. Iedereen die dat werkelijk nodig heeft kan op ondersteuning van de 
gemeente rekenen.  
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Rol van de gemeente 
 

De Visie van de Stad, GO2032 is voor de VVD een waardevolle inventarisatie van de ideeën 
uit de stad en heeft inspiratie gegeven. Het is goed om inwoners de ruimte te geven en 

door participatie de betrokkenheid te vergroten. Er leven vele goede ideeën in Gorinchem! 
Ook het Vestingplan dragen wij een warm hart toe. We zien Gorinchem als ‘Vestingstad anno 
2018’, een samengaan van historie en de moderne samenleving.  

In dit programma hebben we ons door de opgetekende ideeën laten inspireren.  
 

VVD-Gorinchem vooruit 
Overheidsparticipatie en taken van de overheid 

De gemeente richt zich op haar kerntaken, een effectieve en efficiënte overheid. De VVD wil zo min 
mogelijk overheid. Het gemeentelijk apparaat dient zo klein mogelijk te zijn. Niet alle expertise hoeft 

in het apparaat aanwezig te zijn; soms is het beter om de kennis elders te halen.  
 

De gemeente stelt zich klantvriendelijk op in haar werkzaamheden voor de bewoners; goed toegankelijk, 
bereikbaar, transparant, effectief en efficiënt. Ze is er voor de inwoners.  

 
In de te nemen besluiten worden de belangen van alle inwoners en de verschillende gevolgen gewogen. Er 
is nauw contact met de inwoners en de partijen die een belang hebben. Wij kijken naar de toekomst, naar 
wat mensen willen en kunnen.  
 
Het is belangrijk dat Gorcummers zich vrij voelen in de stad, vrij om initiatieven te nemen en vrij om hun 
leven te leiden, zoals zij dat zelf willen. Maar ook verantwoordelijkheid voor de mede inwoners en 
verantwoordelijkheid voor milieu en leefomgeving zijn belangrijke aspecten. De VVD zet ook dáár in op 
eigen initiatief, vrijheid en verantwoordelijkheid. Een overheid kan en wil niet alles regelen, dat beperkt ons 
gevoel van vrijheid.  
 
Wijken 
Door wijkgericht te werken verkleinen we de afstand tussen stadhuis en inwoners. De cohesie tussen alle 
partijen die in de wijken werken is een belangrijk uitgangspunt. Maar ook de brede scholen zijn een 
centrum van waaruit dit kan gebeuren. De VVD gaat uit van 3 á 4 wijken omdat met grotere eenheden de 
effectiviteit en efficiëntie is gediend. 
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Mobiliteit & infrastructuur 
 

In de achter ons liggende raadsperiode was er veel te doen over bereikbaarheid. We 
hebben hard gewerkt aan het verkeerscirculatieplan voor Gorinchem, waarin de 

verkeersstromen in en om Gorinchem worden geoptimaliseerd. Goede en snelle 
verbindingen tussen oost en west, voor fietsers en automobilisten. Op basis van deze 

resultaten kunnen we nu in de komende periode verder. 
 

VVD-Gorinchem vooruit 
Verkeer binnen Gorinchem 

Wij blijven mobiliteit boven aan onze lijst zetten; de vlotte en veilige doorstroom binnen de 
gemeente, de verkeersstroom tussen oost en west, focus op verkeersveiligheid en de bereikbaarheid 

van de binnenstad. 
 

We stellen een verkeersschout (een ambtenaar die dat als deel van zijn/haar taak heeft; veel op straat 
en goed aanspreekbaar is en direct aan het bestuur rapporteert) aan die dag-in-dag-uit met soepele en 

veilige verkeersafhandeling bezig is. Deze persoon observeert en onderzoekt waar verbeteringen 
aangebracht moeten en kunnen worden. 
  
De Concordiabrug over het Merwede kanaal staat erg lang open en dit komt ook in de spits te veel voor. De 
jarenlange lobby van de VVD met de verantwoordelijke instanties lijkt succes te hebben. 
De provincie Zuid-Holland werkt aan een nieuw systeem, waarin niet alleen wordt bekeken of er schepen 
een brug naderen, maar ook de verkeersdrukte ter plekke wordt daarbij in kaart gebracht. Zo wordt 
geprobeerd het oponthoud beter onder controle te krijgen. 
 
Een rondweg in Noord zou een hele verbetering van de verkeerstromen tussen oost en west Gorinchem 
betekenen. De realisatie hangt van veel factoren af maar de VVD blijft hierop inzetten. 
 
De Banneweg file in de spits is een lastig op te lossen probleem waarvan veel hinder wordt ondervonden. 
Er gaat in één keer te veel verkeer de stad in en uit. Dat kunnen de bestaande wegen niet verwerken. De 
kruising bij het Piazza winkelcentrum en voor het stadhuis zijn daar niet op berekend. De VVD denkt daarbij 
aan een oplossing via de Schelluinsestraat. 
 
Een aansluiting op de snelweg van het nieuwe industrieterrein in Noord is van wezenlijk belang. Er zijn 
toezeggingen vanuit Provincie, Den Haag en Rijkswaterstaat. De VVD zal bewaken dat die ook worden 
nagekomen en waar mogelijk worden bespoedigd. 
 
Fietsen 
Op de fiets is de gehele stad goed te bereiken, maar op de hoofdwegen is het vooral in de spitsuren erg 
druk en is de situatie niet overal veilig. De Haarweg en de Haarsekaden zijn drukke wegen, smal met veel 
fietsers en autoverkeer. Doorgaand vrachtverkeer levert ook gevaarlijke situaties op. Daar moeten we wat 
aan doen. 
 
Het succes van de fiets moeten we blijven ondersteunen. Maar het mag niet resulteren in overlast. In het 
Piazza en in de binnenstad is dat soms al het geval waar de fietsen het winkelen belemmeren. 
 
Gorinchem heeft de dubieuze eer in de top 10 van steden met fietsendiefstal te staan. Dat vraagt om 
voldoende fietsenstallingen. De VVD wil daarom centrale en goed verlichte stallingen en het aantal zwerf- 
en weesfietsen terugbrengen.  
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Voetgangers en wandelaars 
De entree van Gorinchem via het Eind voor voetgangers willen we optimaliseren. De 

wallen bieden een mooie (rond)wandeling die nog verdere verbetering behoeft. Veiligheid 
en toegankelijkheid voor voetgangers staat voorop. 

 
Verkeer van en naar Gorinchem 

Gorinchem is niet los te zien van de regio en de omliggende steden. Een goede verbinding van 
en naar Gorinchem is van groot belang. Dit geldt alle vormen van transport: de auto, de fiets en 

het openbaar vervoer. Om dat te bereiken zullen we nauw samen moeten werken met de 
omliggende gemeenten. Door een goede relatie met de omliggende gemeenten en een blijvende 

lobby richting provincie en rijk, blijven we ons inzetten om ervoor te zorgen dat Gorinchem goed te 
bereiken is en goed is aangesloten op de steden om ons heen. 

 
De files op de snelwegen van en naar Gorinchem zijn een groot probleem, ook voor onze stad. Het is 

een belangrijk punt in de onze inbreng op regio, provincie en landelijk niveau. Een nieuwe brug over de 
Merwede zou een hele verbetering zijn. Daar blijft de VVD op inzetten. 

 
De centrale ligging van Gorinchem maakt de stad aantrekkelijk om in te wonen en te werken en om naar 
school te gaan. Gorinchem is de poort naar de Randstad en Noord-Brabant. Dat betekent dat we de OV-
verbindingen met Utrecht, Breda, Rotterdam zeer belangrijk vinden. De VVD zet in op een hoge frequentie 
en snelle verbindingen. Zo maken en houden we Gorinchem bereikbaar. 
 
Veerdienst 
Wat de VVD betreft is het elektrisch maken van de veerdienst in de toekomst geen must. Het is slechts 
interessant als het een goede business case is en de milieu impact lager is. Hierbij moet er breder gekeken 
worden dan alleen het stuk rivier ‘voor de deur’.  
De veerdienst is niet kostendekkend dus dragen wij vanuit de gemeente bij aan de exploitatie. De VVD 
beseft ook dat er altijd een bijdrage gevraagd zal worden. Die willen we zo klein mogelijk houden en alleen 
als dat in het belang van de stad en de regio is. Waarbij het vervoer en de veiligheid van de vele scholieren 
een belangrijk punt is. 
Dit soort vervoer is geen primaire gemeentelijke taak, verzelfstandigen met eventueel subsidie heeft de 
voorkeur. De VVD ziet mogelijkheden om exploitatie van de veerdienst in concessie uit te geven, maar sluit 
een OV status ook niet uit. Via een aanbesteding kan dan de beste partijen met de beste oplossing en prijs 
worden geselecteerd.  
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Veiligheid 
 

De inwoners van Gorinchem voelen zich over het algemeen veilig in hun stad 
(Burgerpeiling ’17). De VVD wil dat iedereen in Gorinchem veilig is op straat, op school en in 

zijn eigen huis. De VVD heeft radicalisering (raadsvragen) en coffeeshops (motie) op de 
agenda gezet.  

Een veilige stad is belangrijk. Overlast pakken we aan door handhaving. 
 

VVD-Gorinchem vooruit 
De VVD zet het gehele veiligheidsbeleid in de komende raadsperiode hoog op de agenda. 

Evaluatie en aanpassing doen we als dat nodig is. 
 

Politie en brandweer 
Wijkagenten zijn de oren en ogen in de buurt. De landelijke norm schrijft voor dat er één wijkagent per 

5000 inwoners moet zijn. Gorinchem blijft hierin achter. De VVD wil meer wijkagenten, t liefst ‘op de 
fiets’.  

Ook dient er voldoende brandweer capaciteit in Gorinchem te zijn. De huidige brandweer organisatie en 
hun vrijwilligers zullen we daartoe ondersteunen.   
Hulpverleners en publieke dienstverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij vervullen in 
onze maatschappij. De VVD is trots op deze mensen die 24/7 voor ons klaarstaan bij noodgevallen. Geweld, 
agressie en intimidatie zijn onacceptabel en moeten worden aangepakt.  
 
Coffeeshops 
VVD vindt drie coffeeshops in de stad veel, zeker als er overlast is. Vóór de zomer willen we het coffeeshop 
beleid van Gorinchem evalueren, naar aanleiding van een onderzoek wat momenteel uitgevoerd wordt. 
Het beleid moet er op zijn gericht om overlast te voorkomen en de toegang voor minderjarigen te 
ontmoedigen. 
 
Huiselijk geweld 
Huiselijk geweld wordt steeds meer gemeld doordat omstanders en professionals de signalen beter 
herkennen en weten waar en hoe ze het moeten melden. De VVD wil het meldingspercentage nog 
verbeteren omdat elk soort geweld en dus ook deze vorm niet in onze stad thuishoort. De gevolgen voor de 
slachtoffers van geweld zijn vreselijk en werken nog heel lang door in hun leven. Er dient voldoende en 
adequate opvang en zorg te zijn voor de slachtoffers.  
 
Radicalisering 
Nederland heeft veel maatregelen getroffen om radicalisering, jihadisme en terrorisme te voorkomen. Ook 
in Gorinchem kijken we niet weg en treden we op tegen boodschappen die aanzetten tot haat en geweld. 
Er komt een nieuwe gemeentelijke aanpak op dit gebied. We zien dit als een uitwerking van onze vragen en 
zijn alert op het resultaat. 
 
Privacy 
In het kader van de E-veiligheid richt de gemeente haar taken zo in dat de privacy en persoonsgegevens 
maximaal zijn beschermd. In de komende raadsperiode zetten we in op een uitgebreid onderzoek over de 
huidige stand van zaken binnen het gemeentelijk apparaat. De resultaten daarvan zullen in nieuw beleid 
worden gegoten. Voor de VVD staat bescherming van persoonsgegevens boven aan onze lijst. De partijen 
waarmee de gemeente een zakelijke relatie heeft zullen hier ook op worden geselecteerd en 
aangesproken. 
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Sport  
 

De VVD blikt terug op een mooie uitkomst van ons vorige verkiezingsprogramma: de 
aanleg van nieuwe sportvelden voor Gorinchem. Het tekort aan capaciteit is nu opgelost. 

De semi-watervelden en het derde veld voor Rapid zijn dit seizoen feestelijk in gebruik 
genomen.  

 
VVD-Gorinchem vooruit 

Sporten 
De VVD is een voorstander van breedtesport. Door sport ontmoet je andere mensen en leer je 

omgaan met winst en verlies. In Gorinchem zijn er vele mogelijkheden voor jong en oud. 
De activiteiten van Gorinchem Beweegt steunen we zolang het zich op bewegen blijft concentreren. 

Hun activiteiten verdienen een herijking waarbij nog beter wordt aangesloten op de andere 
activiteiten in de wijk. Met Gorcum Beweegt blijven we inzetten op bewegen voor iedereen, de strijd 

tegen obesitas en ongezond leven, sociale cohesie daar waar die ontbreekt. De samenwerking met de 
sportclubs kan verder worden verbeterd. 

 
Voor de VVD zijn de sportclubs een essentieel onderdeel van de sociale infrastructuur van de stad. De 
sportclubs bepalen hun eigen beleid, werven hun leden en zorgen in principe voor hun eigen financiële 
dekking. 
 
 
 

Cultuur 
 
VVD-Gorinchem vooruit 
Voor de VVD is cultuur een belangrijk onderdeel van de samenleving in Gorinchem. Daarbij heeft de 
gemeentelijke overheid een rol maar in de eerste plaats de inwoners en de cultuuraanbieders en 
kunstenaars zelf. Daar waar nodig vindt de VVD dat de gemeente moet faciliteren. 
 
Cultuureducatie op scholen kan worden uitgebreid. Het verbreedt de blik van de leerlingen en leert ze 
vaardigheden die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Hier ligt een rol voor de cultuurcoach. 
 
Voor inwoners die financieel niet in staat zijn om aan cultuuronderwijs deel te nemen stelt de gemeente 
een bijdrage ter beschikking. Iedereen moet kunnen meedoen. 
 
De kunsten in Gorinchem verdienen een cultuurfonds waaruit goede initiatieven op het gebied van kunst 
deels gefinancierd kunnen worden. De gemeente zal bijdragen, maar verwacht ook een eigen bijdrage 
en/of sponsoring. De VVD laat graag de private initiatieven bloeien en helpt daar waar dat nodig is. Dat 
geldt voor de podiumkunsten maar ook voor alle andere vormen van kunst.  
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Onderwijs 
 

Gorinchem is een onderwijsstad. We hebben veel onderwijsinstellingen op het gebied van 
lager en middelbaar onderwijs. We bedienen daarmee de onderwijsvraag vanuit de ons 

omliggende regio. De kwaliteit is goed en dat moet zo blijven. Die verantwoordelijkheid 
neemt de VVD zeer serieus. 

 
De gebouwen zijn in de afgelopen jaren gemoderniseerd. De faciliteiten zijn nu grotendeels 

weer up to date. De VVD staat positief tegenover de HBO-initiatieven in de stad, op het gebied 
van ICT, composieten en Liberal Arts & Sciences. We volgen de ontwikkelingen met belangstelling, 

waarbij we uitgaan van de kracht van het (eigen) initiatief.  
 

VVD-Gorinchem kijkt vooruit 
Brede scholen 

De VVD is voorstander van het brede scholen concept. Deze integrale aanpak tussen onderwijs, opvang 
en naschoolse activiteiten is goed voor het kind en de ouders. We zullen vragen om een evaluatie. Onze 

overtuiging is dat er nog meer uit dit concept kan worden gehaald. Onderwijs is voor de VVD een 
investering in de toekomst! 
 
De toegang en het gebruik van de gebouwen waarin de brede scholen zijn gevestigd kan nog beter benut 
worden. Juist ook buiten de reguliere schooltijden. De gebouwen zijn daarop ingericht. Multifunctioneel 
gebruik van de gebouwen van deze scholen willen we stimuleren. De zogenaamde pleinen zijn destijds ook 
gebouwd voor andersoortig gebruik, maar worden daartoe te weinig ingezet. We vinden het jammer dat 
praktische zaken, een belemmering blijken te zijn.  
De faciliteiten zouden ook gebruikt kunnen worden door andere instellingen en clubs, een buurthuisfunctie 
of een bibliotheek locatie, zowel overdag als ’s avonds. De ontmoeting staat dan centraal, waarbij we wel 
de nadruk op eigen initiatieven willen leggen. De VVD kijkt kritisch hoe de gebouwen van de brede scholen 
echt in de breedte worden ingezet.  
Een ander voorbeeld dat hierbij aansluit, is het aanbieden van zomerschoolcursussen. Onder andere 
particuliere instellingen kunnen hierbij een rol spelen. Leerlingen kunnen achterstand inhalen of zich juist 
verdiepen buiten het reguliere programma. 
 
Vervolgopleidingen 
Het MBO is een zeer belangrijk onderdeel van het onderwijs. Gorinchem telt bijna 5000 MBO-studenten. Zij 
zijn de motor van de samenleving. Een goede aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt is hierin belangrijk. 
Voldoende stageplekken voor MBO’ers zijn hierbij essentieel. Duurzame contacten tussen het lokale 
bedrijfsleven en onderwijs zijn dan ook onmisbaar.  
 
De VVD is een voorstander van nieuwe initiatieven in het onderwijs en volgt de ontwikkelingen nauwgezet. 
Dat geldt voor lager, middelbaar en HBO. Het initiatief ligt bij het onderwijs. Zo zijn wij blij met de opleiding 
hbo ICT, die opgezet is in volledige samenwerking met het bedrijfsleven. Wij zien het vervolg op de 
intentieovereenkomst met de hbo Liberal Arts & Sciences met veel vertrouwen tegemoet.  
 
Het behalen van een diploma is niet langer het eindstation. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen zich 
in rap tempo op en vragen om voortdurende bij- en omscholing. Het is dan ook belangrijk dat Gorcummers 
het belang van leven lang ontwikkelen inzien en zo wendbaar blijven op de arbeidsmarkt. De VVD zal 
scholen en bedrijven uitnodigen om samen initiatieven te ontwikkelen om onderwijs ook aan volwassenen 
aan te bieden.  
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Zorg & Sociale voorzieningen 
 

De VVD vindt dat de transformatie in de zorg en sociale voorzieningen (het sociaal domein 
ook wel de 3 D’s genoemd) nog niet af is. Het betreft de Wmo, participatiewet en 

jeugdwet. Kritisch zijn we over het functioneren van de Sociale Teams in Gorinchem en de 
Dienst Gezondheid & Jeugd.  

De (financiële) risico’s in de drie decentralisaties zijn lastig in te schatten en potentieel hoog.  
De inwoners die beroep doen op deze regelingen, moeten goed en adequaat worden bediend. 

De VVD zal blijven inzetten op één financieringsbron (ipv drie gescheiden budgetten) en ruimte 
voor de professionals. 

 
Vanuit onze principes van sociale rechtvaardigheid staat dit hoog op de agenda voor de VVD. Maar 

ook eigen verantwoordelijkheid en vrijheid spelen hier een rol. Mensen willen zelf de regie houden.  
 

VVD-Gorinchem vooruit 
Sociaal Team 

De uitvoering van de Sociale Teams valt nog verder te verbeteren. Dat bleek onlangs uit de evaluatie. 
De professionals moeten voldoende ruimte hebben om hun werk te kunnen doen. De VVD zet in op sturing 
op resultaten en effecten.  
 
We zijn voorstander van het optimaal benutten van het budget en integrale samenwerking. We willen dat 
alle partijen die zich met de zorg voorziening van de inwoners bezighouden, nauw met elkaar samenwerken 
en onderling goed afstemmen. Van wijkagent tot Gorcum Beweegt tot jeugdzorg tot huisarts en alle andere 
zorg en hulpverleners.  
 
De administratieve druk moet worden verminderd. Door de professionals meer ruimte en mandaat te 
geven willen we de administratieve rompslomp terugdringen.  
 
Gezonde leefomgeving 
De wetenschap leert ons steeds meer. Willen we met elkaar een gezonde toekomst opbouwen, ook voor 
onze kinderen, dan moet het streven zijn om gezond te kunnen leven. Dat betekent ook dat we onze 
inwoners moeten blijven informeren over bijvoorbeeld de risico’s van verslavingen en andere gevaren die 
op de loer liggen. Ook moeten we zorgen dat jonge ouders hun kinderen blijven inenten voor ziekten 
waarbij dat mogelijk is. De VVD zet alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat verspreiding van verslaving en 
ziekten zo min mogelijk kansen krijgt. 
 
Maatwerk 
De VVD staat voor maatwerk in de zorg voor kwetsbare burgers. Daarbij houden mensen zoveel mogelijk 
zelf de regie in handen. Persoonlijk en menselijk contact staat voorop. Eén gezin, één regisseur, één 
hulpplan met een optimale en integrale afstemming.  
Financiering geschiedt op basis van behaalde resultaten die regelmatig worden gemonitord.  
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Economie, werkgelegenheid en ondernemen 
 

Het is mooi dat er meer vrijheid voor de ondernemers is met betrekking tot hun 
winkelopeningstijden. De VVD heeft daarop ingezet en is blij met het resultaat.  

 
Gorinchem beidt ruimte aan een veelheid van bedrijven. Steeds meer zien we kleine 

bedrijven en ZZP- bedrijven ontstaan. De VVD wil deze bedrijven graag binnen haar gemeente 
ontvangen en behouden. Als gemeentelijke overheid is er slechts een beperkte rol en 

mogelijkheden. Maar de VVD zet in op zaken als infrastructuur, toegankelijke ambtenarij, snelle 
afhandeling van vergunningen en participeert in netwerken van de verschillende ondernemers. 

 
VVD-Gorinchem vooruit 

Werkgelegenheid 
Veel inwoners van Gorinchem werken elders en er komen dagelijks veel mensen van elders om hier te 

werken. Goede bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer is essentieel voor zowel ondernemers en 
werknemers.  

Koopkracht van de inwoners en de bezoekers is een belangrijke factor in de economie van de stad. Bij 
haar beleid dient de gemeente deze belangrijke factor altijd mee te laten wegen. Dit is een belangrijke 
factor bij het in stand houden van voorzieningen en middenstand. Iedereen blijft welkom in Gorinchem. 
 
Ondernemen 
Bedrijventerreinen, winkelketens en lokale ondernemers vinden hier een goed vestigingsklimaat en dat 
moeten we blijven ontwikkelen.  
Voor de winkeliers hebben we een stap gemaakt door hen de vrijheid te geven om zelf te bepalen wanneer 
ze open zijn. De VVD ziet een volgende stap in het versoepelen van bestemmingsplannen en regelgeving 
ten behoeve van de leegstand in de stad. We gaan voor een levendige binnenstad met een veelzijdig 
winkelaanbod. 
Ten aanzien van initiatieven van ondernemers om bijvoorbeeld kantoren her in te richten en voor andere 
doeleinden in te zetten, staat de VVD positief. 
City marketing is in de huidige tijd een belangrijk instrument om zowel bedrijven, nieuwe inwoners als  
toeristen aan te trekken. 
 
De VVD geeft extra aandacht aan het bevorderen en verder ontwikkelen van toerisme. Zo kunnen we 
Gorinchemse positie als een river-cruise bestemming verder ontwikkelen. Op de Merwede vindt druk cruise 
verkeer plaats, daar kan Gorinchem van profiteren. Daartoe is het nodig de faciliteiten voor het meren van 
de schepen te verbeteren en uit te breiden maar daarnaast moet ook de stad meer ingesteld zijn op het 
ontvangen van deze toeristen.  
 
Toeristen willen dat er in de stad wat te beleven is. De VVD zal stimuleren dat er vanuit de City marketing 
ruim nadacht is voor de diverse vormen van toerisme. Een programma om de diverse aanbieders in de stad 
meer bekend te maken hiermee en hoe ze erop in kunnen spelen. De aanpak van de toegangsroutes, het 
aantrekkelijk maken hiervan hoort daar bij. Gorinchem maakt al deel uit van een samenwerkingsverband 
op het gebied van cruises. Daar dient maximaal gebruik van gemaakt te worden. Het doel is om meer 
toeristen naar de stad te trekken en daar economisch van te profiteren. 
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Bedrijventerreinen 
Er is ruimte op de industrieterreinen voor nieuwe bedrijven. Daarbij zet de VVD in op het 

aantrekken van bedrijven die een hoge toegevoegde waarde leveren, innovatief zijn en 
goede en zo hoogwaardig mogelijke duurzame arbeidsplaatsen bieden.  

Er is een aantal wat oudere industrieterreinen die toe zijn aan een vernieuwing dan wel 
beter een andere bestemming kunnen krijgen. De VVD ziet daar kansen, daarom willen we in 

de komende raadsperiode een onderzoek laten doen om te bezien wat de kansen, 
mogelijkheden en wensen zijn. Dat moet vervolgens dienen als basis voor nieuw beleid. OZB 

voor bedrijven wordt niet verhoogd. 
In dit kader past ook de inzet van de VVD op het aanleggen van glasvezelkabel netwerk in 

Gorinchem. Voor elk bedrijf is de toegang tot de digitale snelweg van groot belang. De huidige 
kabels laten voor bedrijven veel te wensen over.  

 
 

Duurzaamheid 
 

De VVD blikt tevreden terug op de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan Duurzaamheid. Hier hadden 
we een duidelijke focus en stevig geformuleerde afspraken. Gorinchem loopt echter nog achter bij de 
toepassing van hernieuwbare energie. Het voorzien van het gemeentelijk vastgoed van zonnepanelen kan 
hierbij helpen maar het echte potentieel ligt bij het bedrijfsleven en bij de Gorcummers zelf.  
 
Verduurzamen 
De VVD wil dat de gemeente haar rol speelt in lokale en regionale initiatieven samen met bewoners, 
ondernemers en andere partijen. Door samen te werken kan het energieverbruik worden teruggedrongen. 
Tegelijkertijd kunnen alternatieve energiebronnen als wind, zon, water en aardwarmte worden benut. Het 
doel is om een groot deel van onze woningen af te koppelen van het aardgas en aan te sluiten op een 
duurzame energiebron. De VVD is voor aardgasvrij bouwen en eist bij elk voorstel een 
duurzaamheidsparagraaf. Een analyse op basis van de ‘life cycle footprint methodiek’ is daarbij de 
methode. 
 
Afval 
Het bewustwordingsproces bij de inwoners met betrekking tot afval scheiden is in gang gezet, maar 
Waardlanden moet blijven faciliteren.  Ondergrondse afvalcontainers staan bij voorkeur op voor iedereen 
toegankelijke plaatsen.  
Ook ziet de VVD graag meer afvalbakken op openbare plekken. Zo houden we de stad schoon. 
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Leefbaar & aantrekkelijk 
 

De VVD blikt enthousiast terug op de presentatie van het Vestingplan Gorinchem. In deze 
raadsperiode willen we daar uitwerking aan geven.  

De VVD ziet in Gorinchem een aantrekkelijke stad om te wonen en blijft zich daarvoor 
inzetten.  

Dat de Vestingstad Gorinchem ook aantrekkelijk kan zijn voor toeristen is aannemelijk gemaakt 
door de uitwerking van de raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie. Het label ‘Mooi 
Gorinchem’ heeft potentie. 

 
VVD-Gorinchem vooruit 

De VVD ambieert een levendige en leefbare (binnen)stad, waar het goed toeven is. De woonfunctie is 
belangrijk voor de binnenstad!  

 
Er wordt gelukkig weer gebouwd op diverse locaties in de stad. Inmiddels is er krapte op de 

woningmarkt, vooral appartementen en huizen in het midden en hogere segment zijn schaars. Deze 
krapte heeft een prijsopdrijvend effect en is schadelijk voor de ontwikkeling van de woningvoorraad die 
niet in balans is met de vraag. Balans in de woonvoorziening is nodig in Gorinchem. Daarbij is de vraag 
leidend. Er dient nauw te worden samengewerkt met de verschillende partijen actief in de sector. Een 
uitbreiding van het aantal spelers zou wenselijk zijn. Dat zorgt voor de nodige diversiteit en bevordert 
innovatie en aantrekkelijke prijsstelling. 
 
Gorinchem heeft voldoende sociale woningbouw.  De VVD zet in op meer betaalbare woonruimte voor 
jongeren en éénpersoonshuishoudens. Samenwerking met Poort 6 op het gebied van de sociale sector is 
van groot belang maar ook andere partijen zijn welkom om in de behoefte te voorzien. Als er meerdere 
spelers actief zijn dan creëert dat keuzemogelijkheden. Initiatieven om gebouwen te transformeren van 
commercieel onroerend goed naar woningen willen we positief benaderen. 
 
Inwoners dienen de mogelijkheid te hebben binnen Gorinchem een wooncarrière te maken. Dat zit voor de 
VVD niet vast aan wijken. 
 
De nieuwe Omgevingswet geeft gemeenten de ruimte om zelf te bepalen hoe streng ze voor haar burgers 
wil zijn o.a. als het gaat om vergunningen voor bouw en verbouw. De VVD wil burgers zo veel mogelijk 
vrijheid laten en zo min mogelijk eisen opleggen. Afschaffen van welstandstoezicht hoort daarbij. 
 
Parkeren 
Voldoende parkeerplaatsen voor bewoners in de binnenstad is van groot belang om ervoor te zorgen dat 
binnenstad ook een prettige plek blijft om te wonen. 
De VVD vindt dat de hoeveelheid parkeerplaatsen in de binnenstad nu niet in balans is met het aantal 
bewoners. Gezien het aantal bouw en verbouw plannen in de binnenstad dreigt die onbalans nog verder 
toe te nemen. Het aantal parkeerplaatsen zal minimaal gelijke tred moeten houden met het aantal 
bewoners. Bij nieuw- en verbouw zal gezorgd moeten worden voor voldoende eigen parkeergelegenheid. 
Daarnaast willen we de mogelijkheid onderzoeken voor een nieuwe (ondergrondse) parkeergarage. 
 
Ook voor bezoekers moet de binnenstad toegankelijk blijven. Parkeerruimte zo dicht mogelijke bij de 
winkels en voorzieningen in het centrum is noodzakelijk. De beschikbare parkeerplaatsen zullen zo slim 
mogelijk verdeeld moeten worden tussen bewoners en bezoekers. 
 
Doelgroepen 
Leefbaarheid betekent wat ons betreft ook genoeg speel- en chillruimte voor jongeren. Schoolpleinen kan 
je optimaal benutten door ze open te houden (dit past bij brede-school-concept). Door regelmatig contact 
met de bewoners te onderhouden, kan je inspelen op de behoefte van de buurt en initiatieven 
ondersteunen. Transformeerbare speelruimten bieden daarvoor een mooi aanknopingspunt. 
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Voorde oudere jeugd is uitgaan in Gorinchem belangrijk. De horeca dient daar voldoende 

aantrekkelijk en veilige mogelijkheden voor te bieden. 
 

De oudere medeburgers en mensen met een beperking moeten zich ook goed kunnen 
verplaatsen. De stad moet voldoen aan de daartoe gestelde eisen. 

 
Historisch Gorinchem 
‘De vesting is Gorcums parel’ en ‘tegelijkertijd is de historische binnenstad geen museum’. Het 

uitwerken van de visie in het Vestingplan heeft wat de VVD betreft prioriteit. Een klassieke 
rondwandeling op onze vestingwallen is voor bewoners en toeristen een mooie ervaring. Zeker als 

de wallen weer verbonden worden door bijvoorbeeld de brug van Bruno Ninaber van Eyben, een 
blikvanger die oud en nieuw verbindt.  

De VVD wil een impuls geven aan ‘Mooi Gorinchem’, City marketing mag wat ons betreft breed 
worden getrokken. 

 
Contact met de gemeente 

De digitale relatie tussen de inwoners en de gemeente mag wel wat moderner. Een digitaal loket om 
bijvoorbeeld verhuizing en vergunningen te regelen moet de komende jaren gerealiseerd worden. 
 
Voor bedrijven en inwoners moet de gemeente servicegericht zijn. Benaderbaar, open en eerlijke 
communicatie, transparant en communicatief. Dat geldt voor de raadsleden en de ambtelijk medewerkers, 
maar ook voor de wethouders en de burgemeester. 
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Financiën 
 

De gemeentelijke financiën zijn weer op orde.  De belofte om de OZB weer terug te 
brengen op het gewone niveau zonder crisisopslagen is ingelost. De hondenbelasting is 

voor een deel afgeschaft. 
 

VVD-Gorinchem vooruit 
Wij vinden dat de financiële situatie van de gemeente nog verdere versteviging nodig heeft. In 

de voorbije crisis hebben we gezien hoe de schuldenlast ons tot aan de afgrond bracht. We willen 
dat de gemeentelijke financiën op orde zijn en blijven én dat er genoeg vermogen wordt 

aangehouden om klappen op te kunnen vangen.  
 

De OZB wordt niet verhoogd. De lasten voor de burgers worden zo laag als mogelijk gehouden. 
 

Ook voor bedrijven en winkels dient Gorinchem een voordelige stad te zijn om je te vestigen, daar hoort 
een redelijke lastendruk bij. Zo laag als het kan. 

De opbrengsten uit belastingen en bijdragen van provincie en Den Haag tezamen zorgen voor een 
kwalitatief goed klimaat in Gorinchem wat betref voorzieningen en leef- en werkomgeving. 
 
De hondenbelasting wordt afgeschaft zonder daarbij de lasten voor alle inwoners te verhogen. De VVD 
vindt dat je het bezit van gezelschapsdieren niet moet belasten.  
 
Regio en de verbonden partijen en andere partners waarmee we samenwerken 
Een groot deel van de gemeentelijke voorzieningen wordt samen met andere partijen en binnen de regio 
geregeld. Dat is een goede aanpak. Maar de controle op de financiën en resultaten en zijn daarmee een 
stukje op afstand komen te staan. Er zijn ook een aantal financiële tegenvallers geweest en soms is de 
dienstverlening niet zoals het zou moeten. De VVD wil dat de raad op dit gebied meer betrokken is. De 
budgetten en jaarrekeningen alsmede grote investeringen dienen ruim van tevoren gepresenteerd te 
worden. Bovendien kan de wethouder of ambtenaar die voor Gorinchem in het bestuur van deze 
‘gemeenschappelijke regelingen zit, zo de belangen van Gorinchem maximaal realiseren. Een regelmatige 
en adequate terugkoppeling en een goede verstandhouding met de andere deelnemers zijn essentieel. 
Binnen het college zou één wethouder zich met de bestuurlijke aangelegenheden van deze regionale en 
andere samenwerkingsverbanden moeten bezighouden.  
 
De aandelen in ENECO dienen te worden verkocht. Het houden van deze aandelen dient geen 
maatschappelijk belang. Het is geen taak van de gemeente om een energiebedrijf (deels) in eigendom te 
hebben. 
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