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Gewoon, doen!



VOORWOORD

Met veel genoegen bied ik u, namens het bestuur van het lokaal netwerk 
VVD Voorne, het verkiezingsprogramma 2018-2022 Gewoon, doen! aan.

Er is door ons hard gewerkt om een onderscheidend, ambitieus, lokaal 
herkenbaar en leesbaar programma te maken, waarbij wij uitdrukkelijk 
suggesties van u als inwoner hebben betrokken. 

De VVD in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn sinds 
januari 2016 verenigd in het lokaal netwerk VVD Voorne en dit biedt de 
kans gemeenschappelijke onderwerpen samen aan te pakken op regionaal 
niveau, maar ook op provinciaal en landelijk niveau zullen de VVD-fracties 
samen optrekken. Dit onderscheidt de VVD van lokale partijen. De VVD kan 
in tegenstelling tot lokale partijen daadkrachtig optreden en haar goede 
contacten op hogere niveaus inzetten.

Op deze manier kan de VVD uw belangen beter behartigen. Want 
gemeenschappelijke thema’s zijn er genoeg. Wat dacht u van een goede 
bereikbaarheid van Voorne-Putten, het stimuleren van de toerisme en 
recreatiesector, de veiligheid van inwoners binnen en rondom onze 
gemeenten en bereikbare en goede gezondheidszorg voor alle inwoners?

Een samenwerking die gegrond is op de liberale waarden die de VVD 
kenmerkt: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. 

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u op 21 maart 2018 uw stem op de 
VVD uitbrengt.

 

Dick Bosgieter 
Voorzitter van het lokaal netwerk VVD Voorne
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IK WIL LEVEN IN EEN OMGEVING:

1 …WAAR HET PRIMA LEVEN IS

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
De VVD staat voor een hoge mate van keuzevrijheid voor het realiseren van 
woonwensen. Daarom is de VVD voorstander van het bevorderen van het 
eigen woningbezit. Veranderende marktomstandigheden en behoeften van 
mensen vragen om een andere benadering van de te bouwen woningen. 
Daarnaast is versterking en verbetering van de woonomgeving voor 
woonwijken van groot belang.

 » Zelf bouwen wordt gestimuleerd. Daar zijn meer vrije kavels 
voor nodig, dit kan bijvoorbeeld aan de Sportlaan;

 » De VVD vindt dat er ruimte moet komen voor huurwoningen in 
het midden en hogere segment;

 » Sociale woningbouw mag niet leiden tot tekorten in de 
grondexploitatie;

 » Verpaupering in woonwijken wordt door de gemeente samen 
met de bewoners en corporaties vroegtijdig aangepakt;

 » Voor ouderen en inwoners met een beperking die zorg op maat 
nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe 
woonvormen;

 » De woningbouwontwikkelingen op de Molshoek, Veerhaven, 
Boomgaard, in de Vesting, Sportlaan en Kop van de Oostdijk 
bieden kansen voor verschillende woonwensen.

1.2 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt en het duurzaam wordt 
verwerkt
De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen 
en verwerken van afval.

 » Een schone buurt / wijk is heel belangrijk voor de leefbaarheid 
en het welzijn van onze inwoners en bezoekers;

 » De VVD wil een gemakkelijk en toegankelijk afvalsysteem voor 
restafval, GFT, glas en papier;

 » Het produceren van afval wordt zoveel mogelijk voorkomen. 
Indien er toch afval wordt geproduceerd, wordt dat aangewend 
als grondstof voor nieuwe producten;

 » Afvalinzameling dient bedrijfsmatig en efficiënt plaats te 
vinden. Het tarief is kostendekkend en mag absoluut niet hoger 
zijn dan de uitgaven;

 » Iedereen produceert afval en dus betaalt ook iedereen 
afvalstoffenheffing.

1.3 …Waar vervoer van A naar B vlot gaat
De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier 
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waarop zij dat willen. Daarnaast is een goede infrastructuur voor Hellevoetsluis van levensbelang. Zorgen 
voor een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid is een kerntaak van de overheid. Goede en 
veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen. Het openbaar vervoer is belangrijk 
voor onze inwoners. Snelle verbindingen naar Nissewaard en Rotterdam zijn daarbij essentieel.

 » Hellevoetsluis moet filevrij bereikbaar zijn. Verbreding van de N57 en een goede doorstroming op 
de Groene Kruisweg zijn daarbij noodzakelijk;

 » Het parkeren in Hellevoetsluis blijft gratis;

 » Er komen snelle verbindingen (zonder overstap) voor het OV richting metro vanuit alle wijken in 
Hellevoetsluis;

 » Er komt een centraal gelegen transferium met parkeervoorzieningen en een snelle busverbinding 
van en naar Nissewaard;

 » De gemeente bevordert de verkeersveiligheid; met name op routes naar en rondom scholen;

 » Fietspaden worden zoveel mogelijk geasfalteerd;

 » Gladheidsbestrijding in de winterperiode wordt uitgebreid naar meer wegen, fiets- en voetpaden;

 » Op doorgaande wegen geen drempels;

 » Vrachtwagens van Farm-Frites horen niet in onze woonwijken thuis. Voor de aan- en afvoer van 
Farm-Frites komt een andere route. 

1.4 …Waar de wegen en de omgeving goed onderhouden worden
De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte zijn voor inwoners cruciaal voor het welbevinden in 
de woon- en leefomgeving. De VVD hecht er dan ook zeer aan dat er voldoende en goed onderhouden groen- 
en speelvoorzieningen aanwezig zijn

 » Het groen in alle wijken van Hellevoetsluis wordt goed en verantwoord  onderhouden. De 
gemeente houdt scherp toezicht op de verrichtte werkzaamheden en stuurt bij als dat nodig is;

 » Er wordt onderzocht of aanbesteden van het onderhoud per wijk kan plaatsvinden, zodat 
onderlinge concurrentie ontstaat op prijs en kwaliteit;



 » Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt nadrukkelijk 
rekening gehouden met het inrichten van sport- en 
spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd;

 » Ten behoeve van ouderen en minder validen zijn aanpassingen 
van fiets- en voetpaden, mede met het oog op het gebruik van 
de rollator en het toenemend fietsverkeer, noodzakelijk;

 » De veiligheid wordt verhoogd door voldoende openbare 
verlichting aan te brengen en door onderhoud aan fiets- en 
voetpaden te verrichten;

 » Verrommeling van woonwijken wordt voorkomen. 
Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling, graffiti en andere overlast 
worden aangepakt en de kosten die daarmee gepaard gaan 
worden verhaald op de veroorzaker.

1.5 …Waar toeristen graag komen en je prettig kunt recreëren
Recreatie en toerisme zijn voor Hellevoetsluis belangrijk. De VVD 
ondersteunt en stimuleert recreatieve ondernemers door hen te faciliteren 
en te enthousiasmeren. Ontwikkelen en stimuleren van toerisme doet 
Hellevoetsluis ook samen met de andere gemeenten op Voorne Putten.

 » De gemeente heeft bij het organiseren van evenementen een 
coördinerende rol. Tevens vindt een betere afstemming van 
data van evenementen in de 4 gemeenten op Voorne-Putten 
plaats;

 » (Agrarische) ondernemers moeten hun activiteiten kunnen 
combineren met toeristische-nevenactiviteiten;

 » Recreatie en gebruik van natuurgebieden gaan samen, tenzij is 
aangetoond dat dit voor de natuur schadelijk is;

 » Hellevoetsluis trekt als watersportstad meer (water)
sportevenementen aan;

 » Hellevoetsluis accommodeert zogenaamde charterschepen om 
de toeristische activiteiten en de levendigheid van de havens te 
vergroten;

 » Het beschikbaar stellen van ligplaatsen (vast en voor passanten) 
voor watersporters maakt onderdeel uit van citymarketing;

 » De watersportvoorzieningen hebben een hoogwaardig karakter 
(onder andere douches, toiletten en Wi-Fi). Er komen meer 
ankerboeien op het Haringvliet en een aanlegsteiger bij de 
Haringvlietdam;

 » Er wordt bekeken hoe gelden die vanuit het Droomfonds aan 
het Haringvlietgebied zijn toebedeeld in concrete plannen 
worden omgezet, zoals bijvoorbeeld door de aanleg van 
eilanden die bijdragen aan de natuur, de golfslag en zandafslag 
in de havens verminderen en goed zijn voor toerisme en 
recreatie;

 » De VVD wil een pier aanleggen aan de Struytse Zeedijk;  



VVD Hellevoetsluis verkiezingsprogramma 2018 - 2022 7
VVD Hellevoetsluis is onderdeel van VVD Voorne 

 » De Struytse Zeedijk wordt verfraaid en voorzien van sporttoestellen.

1.6 …Waar je kunt genieten van de natuur 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en duinen, 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

 » Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te 
beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met 
subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt 
de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht 
iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.



2 …WAAR RUIMTE IS VOOR EIGEN INITIATIEF

2.1 …Waar ondernemers volop de ruimte krijgen
Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. 
Zij investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken en zorgen voor 
werkgelegenheid. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste 
door ondernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten 
voor lage lasten en minder regeldruk voor ondernemers. Daarnaast zijn 
bestemmingsplannen dusdanig flexibel dat ondernemers ook andere 
bedrijfsactiviteiten kunnen uitoefenen.

 » Overbodige, tegenstrijdige en niet te handhaven gemeentelijke 
regels worden geschrapt;

 » We schaffen de vergunningen af voor een klein terras waar 
bijvoorbeeld vier tafeltjes staan. Verder willen wij vergunningen 
waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 
meldingsplicht of algemene regels;

 » Het regelen van een vergunning in één dag. Aanvragers van 
kleine simpele vergunningen horen binnen één dag of ze de 
vergunning krijgen of niet;

 » De gemeente betaalt rekeningen binnen dertig dagen;

 » Lage lokale lasten (OZB, bouwvergunning etc.) zijn van belang 
voor ondernemend Hellevoetsluis;

 » De gemeente ondersteunt ondernemers met behulp van het 
bestaande ondernemersloket, bijvoorbeeld door het aanbieden 
van snelle digitale verbindingen en faciliteert startende 
ondernemers;

 » Een aantrekkelijk winkelcentrum is van grote toegevoegde 
waarde voor de eigen inwoners, maar trekt tevens toeristen 
aan. Gratis parkeren en voldoende parkeerplaatsen zijn daarbij 
aantrekkelijke voorwaarden voor de Struytse Hoeck en de 
winkelcentra in de wijken;

 » In de komende periode wordt de omgevingswet ingevoerd. 
Wat de VVD betreft leidt de nieuwe omgevingswet tot minder 
administratieve lasten, snellere procedures en mag dit zeker 
niet leiden tot hogere lasten voor de ondernemer (bijvoorbeeld 
in de vorm van leges) op gemeentelijk niveau;

 » Kickersbloem (III) wordt het centrum voor innovatieve 
ontwikkeling op het gebied van haventechnologie, 
duurzaamheid en digitale techniek;

 » Speciale aandacht wordt gegeven aan het toenemende aantal 
ZZP’ers in Hellevoetsluis en omgeving. De gemeente bevordert 
faciliteiten die ZZP’ers ondersteunen bij hun bedrijfsvoering;

 » De VVD wil ondernemers stimuleren zich te vestigen 
op Kickersbloem (III) en is eventueel bereid om de 
vestigingsvoorwaarden te verruimen;
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 » De aandacht voor de bedrijven en ondernemers op andere bedrijventerreinen in Hellevoetsluis 
mag niet verzwakken;

 » De niet agrarische functie in het buitengebied mag geen belemmering vormen voor de 
bedrijfsvoering van de agrarische sector;

 » De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, 
kleinschalige windmolens en alternatieve energie bronnen binnen de sector faciliteren door 
belemmerende regelgeving weg te nemen;

 » De VVD wil de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor de land- en tuinbouw verder kan 
groeien en ontwikkelen.

2.2 …Waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen
De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch 
rendement. De duurzaamheidsvisie van Voorne-Putten is leidend voor het gemeentelijk beleid. De VVD wil 
duurzaamheid stimuleren; niet door te subsidiëren maar door minder regels en eenvoudige procedures.

 » Zolang dat economisch verantwoord is, worden projecten op het gebied van energie en milieu zo 
duurzaam mogelijk uitgevoerd;

 » Het beperken van energiegebruik in de woonomgeving wordt gestimuleerd, evenals het gebruik 
van zonnepanelen, isolatie en warmtepompen;

 » Op Voorne is geen plek voor meer windmolens;

 » Hellevoetsluis investeert in kostendekkende duurzaamheidsmaatregelen in haar wijken en wegen, 
zoals energie zuinige verlichting.



3 …WAAR IEDEREEN MEEDOET

3.1 …Waar iedereen zijn bijdrage levert
De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale 
voorziening is een betaalde baan. De gemeente ondersteunt mensen die 
buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn altijd tijdelijk. Alleen 
voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. 
De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er 
financieel op vooruit gaat. Armoederegelingen (de armoedeval) wil de VVD 
afschaffen.

 » Re-integratie is er op gericht dat mensen weer aan het werk 
gaan;

 » Het armoedebeleid heeft volgens de VVD als doel dat mensen 
zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde 
baan gaan;

 » Mensen in een uitkeringssituatie zijn verplicht vrijwilligers werk 
te verrichten of zich in te zetten voor maatschappelijke zaken;

 » Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde 
uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd 
bovenop de boete die wordt opgelegd;

 » Mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, zijn 
verplicht een opleiding te volgen of werkzaamheden uit te 
voeren, terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde 
baan.

3.2 …Waar kinderen zich thuis voelen
De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op 
te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding en opleiding 
biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 
verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor 
verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden, grijpt de 
overheid in. De gemeente is dan aan zet.

 » Het jeugd- en jongerenwerk wordt bevorderd door het sporten 
in combinatie met een gezonde levenswijze te stimuleren;

 » Het schoolzwemmen wordt in zijn huidige vorm gehandhaafd;

 » Gymlessen op de basis- en middelbare scholen worden 
gehandhaafd. Deze lessen worden gegeven door gediplomeerde 
leerkrachten;

 » Jeugdvoorzieningen en verenigingen worden in stand 
gehouden. Deze verenigingen en voorzieningen zijn 
noodzakelijk ter bevordering van, onder andere, de persoonlijke 
ontplooiing, het leren samenwerken en het vergroten van de 
weerbaarheid;

 » Uitgangspunt voor jeugdzorg en kinderbescherming is de 
veiligheid van het kind. Eén kind één plan;
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 » Verenigingen en instellingen die zich richten op de vrijetijdsbesteding van de jeugd, zoals scouting 
en muziekverenigingen worden door de gemeente ondersteund.

3.3 …En met plezier naar school gaan
Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te ontplooien en een zelfstandige toekomst op te 
bouwen. Door decentralisatie van Jeugdzorg en invoering van het passend onderwijs, kan de gemeente goed 
de regie voeren en partijen bij elkaar brengen.

 » Door demografische krimp zal het aantal scholen in de toekomst verminderen. Waar mogelijk 
worden de overblijvende scholen als IKC (integraal kindcentrum) opgezet;

 » De gemeente draagt zorg voor evenredige verdeling van het schoolbestand over de wijken;

 » Op scholen wordt vroegtijdig informatie gegeven over de gevaren van drugs, alcohol; seksuele 
omgang en (cyber)pesten;

 » Vroegtijdig schoolverlaten dient te worden voorkomen;

 » Communicatie en samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven wordt 
verbeterd, zodat jongeren niet buiten de boot vallen en met een startkwalificatie van school af 
gaan;

 » Het aantal en het type stageplaatsen is afgestemd op de regionale vraag naar arbeid. De 
vakwerkscholen (VMBO/ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming.

3.4 …Waar je na je opleiding snel aan het werk kunt
Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich ontplooien en een baan vinden die bij hen past. Daarnaast is een 
goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de lokale economie. De VVD vindt dat de gemeente 
samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven moet stimuleren.

 » De VVD wil dat de gemeente stimuleert dat onderwijs en bedrijfsleven ook (praktijk) lessen in 
onderwijsinstellingen verzorgen;

 » De VVD wil dat ondernemers en scholen meer kennis uitwisselen. Zo worden leerlingen en 
werkenden beter toegerust op de arbeidsmarkt;

 » De VVD wil dat onderwijsprogramma’s worden aangepast aan de vraag uit het bedrijfsleven;

 » De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en vraagt steeds sneller om nieuwe kennis. De gemeente 
stimuleert daarom initiatieven voor het “leven lang leren”.

3.5 …Waar iedereen goede zorg krijgt
De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij ontplooien. Iedere inwoner heeft 
talenten en mogelijkheden. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig 
functioneren, ondersteuning krijgen. Het uitgangspunt bij hulpverlening is: één gezin, één hulpverlener, één 
plan, waarbij de gemeente de regie voert. Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD voor het heffen van 
eigen bijdragen.

 » Hulpverleningsinstanties werken samen in het belang van de klant. Voor de VVD geldt: Eén klant 
één plan;

 » De wijkverpleging wordt in de gemeente verder uitgebouwd;

 » De Huisartsenpost (HAP) keert terug op Voorne;

 » Er komt in Hellevoetsluis een basisvestiging van een nabij gelegen ziekenhuis. In dit ziekenhuis 
worden dagbehandelingen en kleine operaties uitgevoerd;

 » Alcohol- en/of drugsoverlast wordt vroegtijdig gesignaleerd en onder andere, al op de scholen en 
hangplekken aangepakt.



3.6 ...Waar ruimte is voor sport
Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan 
een gezonde levensstijl en het stimuleert sociale contacten. De VVD is van 
mening dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn.

 » Gebruikers van sportaccommodaties leveren een redelijke 
bijdrage in geld en in vrijwillige arbeid;

 » Het IKC moet samenwerken met de buitenschoolse opvang en 
sportverenigingen;

 » De VVD stimuleert alle sportverenigingen specifiek daar waar 
het jeugd betreft.

3.7 …waar aandacht is voor kunst en cultuur
De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van 
kunst en cultuur, omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Een 
goed cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, 
heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van een 
gemeente.

 » De gemeente is zuinig op haar cultureel erfgoed en houdt dit in 
stand, bij voorkeur door derden;

 » Museale en toeristische activiteiten worden ondergebracht in 
één overkoepelende organisatie;

 » We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat 
betekent dat de gemeente mensen helpt om het buurthuis; de 
sporthal; de bibliotheek op de been te houden. Op deze manier 
blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de buurt in 
stand te houden, zoals de ouderencursus, leesklasje, digitale 
vaardigheden;

 » Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners de geschiedenis en 
cultuur van Hellevoetsluis kennen;

 » Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te 
koesteren. Daa bij horen ook cultuur-historische evenementen 
zoals de Sinterklaas-intocht, vestingdagen en Voorne in stelling;

3.8 …Waar nieuwkomers zich aanpassen
Iedere vluchteling heeft recht op een veilig heenkomen, maar dat hoeft 
niet per definitie in Europa te zijn. Alleen in bijzondere situaties worden 
vluchtelingen uitgenodigd naar Europa te komen.

 » Integreren betekent dat mensen zich aanpassen, de 
Nederlandse taal spreken en een bijdrage leveren aan de 
samenleving;

 » De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid 
van de immigrant;

 » De VVD is voor voldoende en veilige opvang in de regio zelf;

 » De VVD ziet dan ook geen noodzaak voor de vestiging van een 
AZC in Hellevoetsluis;
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 » De VVD wil dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van immigranten in de 
samenleving te bevorderen;

 » De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie- en asielbeleid;

 » Er is geen opvang voor uitgeprocedeerden die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het 
land van herkomst.



4 …WAAR JE JE VEILIG VOELT

4.1 …Waar je je veilig voelt
De VVD vindt jouw veiligheid belangrijk. Onze inwoners moeten zich veilig 
voelen in Hellevoetsluis, buurt, straat en achter hun voordeur. De VVD is 
voorstander van duidelijke regels en vooral van het handhaven van die 
regels. Overtreders worden aangepakt.

 » Vuurwerk- en geluidsoverlast op plaatsen en tijden waar die 
niet is toegestaan wordt aangepakt;

 » De lokale brandweer en ambulances zijn op tijd;

 » De brandweer in Hellevoetsluis blijft beschikken over de 
hoogwerker en een SIV (Snel Interventie Voertuig);

 » De privacy van de burger is van groot belang;

 » Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij 
de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige 
situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel 
en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling 
door de politie is gewenst.

4.2 …En waar criminelen worden aangepakt
 » Wijkagenten en GOA’s (Gemeentelijke Opsporings Ambtenaar) 

zijn herkenbaar en duidelijk zichtbaar. Het aantal wijkagenten 
wordt uitgebreid om overlast aan te pakken;

 » Naast cameratoezicht in de Vesting en in het winkelcentrum de 
Struytse Hoeck wordt toezicht uitgebreid naar andere overlast 
gevende plekken;
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 » Inbraak en vernieling of diefstal van auto’s heeft grote impact. Inbrekers pakken is een prioriteit 
voor de politie;

 » Schade aan gemeentelijke eigendommen wordt verhaald op de dader;

 » Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, kunnen ongestoord hun werk 
doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.



5 …WAAR DE GEMEENTE ER VOOR ONS IS

5.1 …En dienstbaar en modern is
De VVD staat voor een kleine, klantgerichte, servicegerichte en effectieve 
overheid die dicht bij de inwoners staat en waarbij efficiënt werken en 
service vanuit de ambtenaren centraal staat. De VVD staat voor lage lokale 
lasten.

 » Oudenhoorn en haar bewoners zijn welkom in Hellevoetsluis. 
Zij zijn volwaardig onderdeel van de Hellevoetse samenleving 
en ondervinden zo min mogelijk overlast van de grenscorrectie;

 » De gemeente stimuleert nieuwe ideeën en initiatieven van haar 
inwoners, ondernemers en ambtenaren en pleit voor “buiten 
de kaders” denken;

 » Het gemeentebestuur informeert bewoners en betrekt ze actief 
bij de besluitvorming;

 » Het ambtenarenapparaat is dienstverlenend. Ambtenaren zijn 
er voor de burgers en niet andersom. Burgers ontvangen altijd 
een reactie op hun brieven, telefoontjes of e-mails;

 » Inhuur is alleen mogelijk als specialistische kennis binnen de 
organisatie ontbreekt;

 » Alles wat digitaal kan, moet ook digitaal beschikbaar zijn. Via 
een interactieve website worden bijv. alle vergunningaanvragen 
ingediend en ingezien;

 » Trouwen moet binnen de wettelijke kaders mogelijk zijn op 
iedere gewenste locatie binnen de gemeente;

 » De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd 
zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy 
gewaarborgd;
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 » De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt 
de omgevingswet actief tot uitvoering.

5.2 …Waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat
De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten! De VVD wil een gemeente die verantwoord omgaat met de 
aan haar toevertrouwde middelen. De begroting moet sluitend zijn en voldoende buffer hebben om risico’s op 
te vangen. Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt.

 » De VVD is tegen het voeren van inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau;

 » VVD blijft scherp letten op het nut en noodzaak van bestaande voorzieningen;

 » De Onroerende zaakbelasting (Ozb) en andere gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd;

 » Er moet een gezonde financiële huishouding zijn, er mogen geen tekorten naar de toekomst 
worden verschoven;

 » De jaarlijkse begroting moet realistisch en uitvoerbaar zijn. Projecten en investeringen die in de 
begroting staan, worden ook daadwerkelijk uitgevoerd;

 » Alle ontvangers van subsidies moeten op een eenvoudige manier aan de gemeente kunnen 
verantwoorden waaraan zij het subsidie hebben uitgegeven;

 » 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.

5.3 …Waar de gemeenten op het eiland samenwerken
Samenwerking op Voorne Putten en binnen regionale samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) is van groot belang. Nog belangrijker is het om de strategische slagkracht op 
Voorne te versterken. Een bestuurlijke fusie van de 3 gemeenten op Voorne levert daartoe de beste garantie.

 » De vorming van een ambtelijke fusie organisatie (AFO) is uiteindelijk gericht op één gemeente 
Voorne, waardoor de bestuurskracht toeneemt en de kosten worden verlaagd;
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