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Aanbiedingsbrief 10 
 11 
Dit is het verkiezingsprogramma van de VVD. Het verkiezingsprogramma is dankzij de input van vele 12 
leden binnen de VVD Nissewaard en gesprekken met bewoners, organisaties en ondernemers tot stand 13 
gekomen. Heel erg bedankt daarvoor. Het is mede daardoor een evenwichtig programma geworden dat 14 
recht doet aan onze gemeente, onze ambities en liberale waarden en een programma dat de inwoners 15 
van Nissewaard centraal stelt. 16 
We zijn benieuwd naar uw reacties en het gesprek als we met dit verkiezingsprogramma ‘de boer op 17 
gaan’ tijdens de campagne. 18 
Met dit verkiezingsprogramma, een sterke lijst en een goede campagne bouwen we verder aan dat wat 19 
we de afgelopen jaren met wethouder en fractie voor Nissewaard aan inzet hebben gepleegd en staan we 20 
gesteld voor een goed resultaat op 21 maart. 21 
 22 
Christel Mourik 23 
voorzitter VVD Nissewaard 24 
 25 
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Inleiding 52 
 53 
Nissewaard is een gave gemeente. Je vindt er alles: sfeervolle dorpen en een frisse stad, historische 54 
kernen en  aansprekende moderne architectuur, groen om de hoek en natuur dichtbij. Maar bovenal: je 55 
voelt je er thuis. Vrienden dichtbij, bekenden overal. We geven om onze stad, om ons dorp, om onze 56 
buurt en om elkaar. We hebben de Rotterdamse mentaliteit van ‘niet lullen maar poetsen’ en met dat idee 57 
pakken we aan wat nog beter kan. Handen uit de mouwen en aan de slag.  58 
 59 
Nissewaard is een gemeente van en voor iedereen. En dat moet zo blijven. Daarom willen we investeren 60 
in bestaande wijken en voorzieningen en spelen we in op toekomstige ontwikkelingen. De investeringen 61 
doen we niet alleen zichtbaar voor iedereen in stenen, in bouwprojecten, maar ook in het sociale beleid, 62 
de economie, cultuur en sport. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Als er geen nieuwe kansen worden 63 
benut zal door de veroudering van de bevolking en de veranderingen bij een van de belangrijkste 64 
werkgevers van Nissewaard, de Rotterdamse Haven, de draagkracht de komende jaren afnemen. 65 
Daarom willen we jongeren, starters op de woningmarkt en gezinnen de aantrekkingskracht van 66 
Nissewaard laten zien en hen aan onze gemeente moeten binden. Voor kansrijke bedrijven en 67 
innovatieve ideeën is plaats in Nissewaard. Daarmee zorgen we voor werk voor iedereen.  68 
 69 
De groene kwaliteit, de betaalbaarheid van woningen en de leefbaarheid in onze kernen koesteren we. 70 
We zetten in op vernieuwing, op verbetering en voegen nieuwe woningen toe als er behoefte aan is en 71 
kiezen dan voor andere woonvormen dan die we al hebben. Voor het binden van nieuwe inwoners en het 72 
behouden van bestaande, is het nodig dat er naast kwalitatief goede wijken en plezierige woningen in een 73 
groene omgeving ook aantrekkelijke voorzieningen zijn. Op verschillende plekken kun je bij allerlei 74 
verenigingen sporten en bekenden ontmoeten, er zijn kwalitatief goede scholen bij u in de buurt, de 75 
verbindingen naar buiten moeten op orde zijn zodat u snel en makkelijk bij uw werk kunt komen en als u 76 
extra zorg nodig heeft, tijdelijk of langer, dan kunt u erop vertrouwen dat die zorg geleverd wordt. 77 
 78 
De samenstelling van onze gemeente biedt ook veel uitdagingen op sociaal gebied. Nissewaard is een 79 
gemeente van en voor iedereen. Ook van mensen die even niet de kracht hebben op eigen benen te 80 
staan en een steuntje in de rug nodig hebben, nu, voor even of voor wat langer. Wij vinden het belangrijk 81 
dat mensen op weg worden geholpen om zelf met hun kansen aan de slag te gaan. Iedereen heeft 82 
mogelijkheden, grote of kleine. Die mogelijkheden benutten, daar zijn we van, daar staan we voor. 83 
 84 
Achterover leunen, dat zit dus niet in ons systeem! Wij, de VVD Nissewaard, willen dat Nissewaard nog 85 
beter, leuker en fijner wordt. Met dit programma vertellen we waar wij naar toe willen, gaat u mee? 86 
 87 

88 
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1. Goed wonen in Nissewaard 89 
 90 
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is 91 
belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op elk moment in hun leven het 92 
juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn je huis aan te passen aan nieuwe 93 
omstandigheden in je leven of door te stromen naar een nieuwe woning. 94 
 95 
In De Kansenfabriek, gevestigd in de oude Marckenburg, zijn op initiatief van de VVD Nissewaard 96 
studentenwoningen gerealiseerd, zodat je als je gaat studeren je niet perse in Rotterdam hoeft te gaan 97 
wonen. Dat is je eigen keuze. 98 
 99 
In Nissewaard zijn voldoende koopwoningen tot 175.000 euro. Die zijn ideaal voor starters. De 100 
starterslening stimuleert de aankoop van je eerste, eigen plek.  Er zijn kavels beschikbaar voor mensen 101 
die hun droom willen najagen en hun eigen huis willen bouwen. Dat zijn grotere kavels, maar ook kavels 102 
die geschikt zijn voor tiny housing. Voor ieder wat wils! 103 
 104 
Naast koopwoningen, willen we ook een goed en divers aanbod van vrije sectorhuur, omdat het aanbod in 105 
Nissewaard, buiten Rokade (Spijkenisse) en Bernisse Park (Zuidland) nu nog beperkt is. Vergroting van 106 
het huuraanbod is nodig omdat mensen de keuze zelf moeten kunnen maken, past kopen of huren nu bij 107 
mij? Die keuze kan bepaald worden doordat het afsluiten van een hypotheek voor je ideale woning, 108 
bijvoorbeeld als je net met werken bent gestart, lastig is, of omdat nu de kinderen het huis uit zijn en je 109 
pensioen is begonnen, je een keuze maakt de overwaarde van je woning te benutten, maar huren kan 110 
ook aantrekkelijk zijn als je gewoon flexibiliteit wilt.  111 
 112 
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van passende 113 
woonvormen, zoals kangaroewonen, waar het samenwonen van generaties de zorg makkelijker maakt. 114 
Maar ook een gezamenlijk kleinschalig complex of de combinatie met jongeren (school of 115 
kinderdagverblijf) is een goede manier om fijne contacten te houden, zo zelfstandig mogelijk te kunnen 116 
zijn en erbij te blijven horen. 117 
 118 
De tijd van grote, nieuwe bouwplannen is voorbij. Nissewaard gaat voor kwaliteit. Onlangs is gestart met 119 
de ontwikkeling van De Haven in Spijkenisse. Voor Heer en Meester geldt dat het succesvolle Park 120 
Waterrijk ook in het westelijk deel wordt gerealiseerd. Daarbij hebben wij oog voor de pioniers die een 121 
grote vrije kavel kochten. 122 
Op de Oude Maaslocatie komt een kleinschalig, duurzaam wijkje. Het postkantoor in het centrum van 123 
Spijkenisse verdient een nieuwe invulling. Dat gebouw staat al te lang leeg. In elke kern wordt de 124 
mogelijkheid geboden om een aantal woningen toe te voegen, waarbij de verbinding met het water van de 125 
Bernisse waar het kan wordt versterkt. In Zuidland worden daarom een aantal waterwoningen ontwikkeld. 126 
Door deze bestaande woningbouwplannen uit te voeren, heeft u in elke kern van Nissewaard een keuze 127 
tussen nieuwbouw of bestaande bouw. We bouwen niet wat er al is, maar wat een toevoeging is aan de 128 
kern. Dat kunnen vrije kavels zijn, maar ook seniorenwoningen of juist woningen voor singles. Zo is er 129 
voor iedereen wat wils. 130 
Rondom metrostation Spijkenisse Centrum staat een aantal kantoorgebouwen al lange tijd leeg. Samen 131 
met omwonenden willen we nadenken over de kansen die de leegstand biedt: deze gebouwen zijn goed 132 
geschikt voor nieuwe woonvormen en kunnen, in navolging van De Kansenfabriek, aantrekkelijk zijn voor 133 
jonge en startende inwoners. 134 
 135 
Wij willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen, wij willen naar minder sociale 136 
huurwoningen. Gesubsidieerde woonvormen zijn er alleen voor hen die het echt nodig hebben. Het 137 
aanbod van sociale huurwoningen in Nissewaard is voldoende voor die eigen doelgroep, zodat 138 
wachtlijsten beperkt blijven, maar het is niet onze bedoeling ook vanuit andere gemeenten inwoners te 139 
huisvesten in deze huurwoningen. Invoering van de ‘Rotterdamwet’, waarbij de instroom van sociaal 140 
zwakkere huurders van buiten wordt tegengegaan, behoort dan ook tot de mogelijkheden.  141 
 142 
Met de verhuurders worden afspraken gemaakt om scheefwonen tegen te gaan en doorstroming te 143 
stimuleren. Omdat eigen woningbezit gestimuleerd moet worden, worden met corporaties afspraken 144 
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gemaakt om jaarlijks woningen te verkopen. 145 
Bederf van woongenot door overlast van buren/omwonenden, zoals harde muziek, achterstallig 146 
tuinonderhoud of afval rondom de woning, wordt door een gezamenlijke aanpak van gemeente, 147 
corporaties, politie en OM krachtig bestreden. 148 
 149 
Een kleine, simpele welstandsnota voor die plekken in Nissewaard waar voorzichtig mee omgegaan moet 150 
worden (bijvoorbeeld historische kernen of waardevolle nieuwbouwlocaties) en heldere, digitaal 151 
beschikbare regels uit het bestemmingsplan, zorgen ervoor dat u snel weet welke mogelijkheden er zijn 152 
om uw eigen woning aan te passen of uit te bouwen. Daarbij vinden we dat ‘ja’ het uitgangspunt moet zijn. 153 
 154 
Wij willen dat onze buurten staan als een huis, zodat je fijn thuiskomt. Sommige wijken laten zien dat 155 
extra aandacht nodig is. Wij zijn voor de renovatie en herstructurering van oudere woonwijken om te 156 
zorgen dat inwoners meer kwaliteit krijgen: niet alleen kom je dan fijner thuis en kun je trotser zijn op de 157 
buurt waar je woont, ook stijgt door investeringen de waarde van je woning. Net zoals een huis na een 158 
aantal jaar aan een nieuwe badkamer toe is, geldt dat ook de buurt een opknapbeurt verdiend na jaren 159 
trouwe dienst. Na Spijkenisse Noord en nu Sterrenkwartier is het tijd om met de volgende wijken aan de 160 
slag te gaan, dat geldt bijvoorbeeld voor Groenewoud Hoog, De Hoek maar ook voor sommige locaties in 161 
de kernen. Door met bewoners, corporaties en andere betrokken partijen een plan de campagne te 162 
maken, wordt geïnvesteerd in de zaken die we allemaal belangrijk vinden: een plan, een aanpak. Daarbij 163 
gaat het om woonkwaliteit, maar ook om het onderhoud van het groen en de straat.  164 
 165 
Het onderhoud van plantsoenen en straten is belangrijk voor hoe je je buurt ervaart en of je fijn woont. Het 166 
onderhoud en de onkruidbestrijding worden begroot, zodat er niet naar geld gezocht moet worden. Omdat 167 
je eigen buurt zo belangrijk is, komt er (de inkomsten van gemeenten stijgen door de nationale 168 
economische groei) extra geld dat voor onderhoud wordt bestemd en wordt thuiskomen nog fijner. Met 169 
een slimme app vragen we mensen de buitenruimte te beoordelen. De man met de hond loopt vaak een 170 
zelfde rondje, net als die mevrouw die dagelijks van de metro naar huis loopt en zij weten precies 171 
wanneer er iets kapot is, of de grasmaaier uit de gemeentelijke schuur moet komen. Zo werken we met 172 
elkaar aan het voorkomen van klachten en een hoge kwaliteit van de buitenruimte.  173 
 174 
Om eenvoudige ongemakken snel op te lossen is jaarlijks geld beschikbaar, zodat de gemeente snel kan 175 
handelen en er niet allerlei hordes genomen moeten worden voordat aan de oplossing kan worden 176 
gewerkt. In de plantsoenen en parken komt veel bloeiende beplanting; bloemen kleuren de straat! 177 
 178 
Elk gebied, elke wijk, elke buurt wordt goed onderhouden. Zo kunt u aan de bel trekken als u beter mag 179 
verwachten. Voorne Putten Werkt! kan het onderhoud van straat, stoep en plaatsten verzorgen en neemt 180 
deel aan aanbestedingen, maar zorgt in ieder geval voor de kers op de taart: net dat stapje extra om te 181 
zorgen dat alles er spic en span bij ligt. De onkruidbestrijding moet beter.  182 
 183 
Inwoners die actief mee willen helpen aan een schoon, heel en veilig (buurtpreventie, maar ook zwerfafval 184 
opruimen, het plantsoentje wat extra aandacht geven) worden maximaal gefaciliteerd. Adopteer de 185 
afvalbak! 186 
 187 
Er zijn voldoende bankjes en afvalbakken in de openbare ruimte. Bankjes in winkelcentra - maar ook die 188 
bij metrostations of op andere plekken waar mensen samenkomen of wachten - worden uitgerust met de 189 
mogelijkheid je telefoon of notebook op te laden. 190 
 191 

192 
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2. Nissewaard, waar je je veilig voelt en veilig bent 193 
 194 
Dat je je veilig voelt en veilig bent in je eigen huis, straat of buurt, dat staat met stip op 1. Die veiligheid 195 
waarborgen we door een veilige fysieke inrichting te combineren met de inzet van handhavers en 196 
cameratoezicht. 197 
 198 
De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag 199 
beschikbaar en zijn op tijd. Een app of de website is soms handig, maar is nooit de enige manier om 200 
contact te zoeken. Bij ingrijpende gebeurtenissen, wil je ook je verhaal kwijt en wil je dat er naar je 201 
geluisterd wordt. Het blijft daarom mogelijk om misstanden telefonisch of persoonlijk aan de kaak te 202 
stellen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, via een digitaal lokaal of via de eigen wijkagent die 203 
als het nodig is daarvoor een afspraak maakt. Als je iets is overkomen, is het extra naar als je lang moet 204 
wachten voordat je aangifte kan worden opgenomen. Aangifte doen kan daarom altijd uiterlijk de 205 
eerstvolgende werkdag. 206 
 207 
Met WAS-kracht (wijk en agent samen), een Zoetermeers initiatief, werken de politie en wijkbewoners 208 
samen aan een veilige buurt.  209 
Jaarlijks maakt de politie bekend hoeveel misdaden zijn opgehelderd en hoeveel daders zijn 210 
aangehouden. 211 
 212 
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid van de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als 213 
whatsapp-buurtgroepen die tot doel hebben de veiligheid van de buurt te vergroten. Omdat in een 214 
groepsapp dingen makkelijk mis kunnen gaan, verkeerde verwachtingen kunnen worden gewekt, het 215 
effect niet wordt behaald, of zelfs voor eigen rechter wordt gespeeld, investeert de gemeente in een 216 
goede voorlichting. 217 
 218 
De gemeente stimuleert buurtpreventie. De meer dan 100 buurtpreventielopers in Nissewaard verdienen 219 
een grote pluim. Geheel vrijwillig zetten zij zich in voor een veilige buurt. Onze inzet is erop gericht dat er 220 
in elke wijk of kern een buurtpreventieteam functioneert. De gemeente waardeert de inzet van al die 221 
vrijwilligers door ook het aantal gemeentelijke handhavers uit te breiden. Deze nieuwe handhavers 222 
hebben een focus op de belangrijkste ergernissen, rotzooi, overlast en verkeersveiligheid. 223 
 224 
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om 225 
verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is dat de meldkamer snel en correct de 226 
telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. 227 
 228 
De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt haar bevoegdheden om drugspanden 229 
te sluiten. In Nissewaard is geen plaats voor een coffeeshop. 230 
 231 
Prostitutie is een legaal beroep maar mag niet leiden tot overlast voor de buurt. 232 
 233 
We vinden het, net als u, normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al 234 
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken wij hard aan. Hulpverleners en anderen die zich 235 
voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden 236 
hard op tegen mensen de hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen 237 
en die moeten ze nu ook durven en willen inzetten. Wij dringen er bij de minister van Justitie op aan de 238 
politiecapaciteit blijvend uit te breiden. Blauw op straat blijft altijd nodig. 239 
 240 
De politie is zichtbaar op straat. U moet uw wijkagent kennen en weten op welke manier u hem of haar 241 
kunt bereiken. Wijkagenten moeten u en uw buurt kennen en houden (digitaal) spreekuur.  90% Van de 242 
werktijd van wijkagenten zijn zij in uw buurt. Dit is een norm van de landelijke politie, die door het 243 
gemeentebestuur streng wordt gehandhaafd.  244 
 245 
Omdat ook wijkagenten waardering verdienen zet de gemeente elk jaar een wijkagent in het zonnetje die 246 
een bijzondere inzet heeft gepleegd voor een veilig Nissewaard. U kunt uw wijkagent hiervoor nomineren. 247 
 248 
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De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Niets zo irritant als 249 
mensen die uw woonplezier verstieren. Raddraaiers worden daarom opgespoord en aangepakt. Wanneer 250 
de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag. 251 
 252 
Een inbraak in je woning of bedrijf is enorm ingrijpend. Je veilige basis voelt niet meer veilig. Om de kans 253 
op inbraken te verkleinen, wordt - naast brede inzet van politie, GOA’s en buurtpreventie - door de 254 
gemeente geïnvesteerd in het geven van goede voorlichting (bijvoorbeeld ‘Donkere Dagen Offensief’) en 255 
wordt een subsidieregeling geïnitieerd van 25.000 euro per jaar voor de gehele raadsperiode waaruit 256 
woningeigenaren en huurders een bijdrage kunnen ontvangen voor beter hang- en sluitwerk, (achterpad-257 
)verlichting of particuliere camera’s. 258 
 259 
De burgemeester en de politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om 260 
raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van haar 261 
bevoegdheden en de mogelijkheden die tot beschikking staan op de openbare orde te handhaven en de 262 
overlast te bestrijden. Te denken valt aan het aankondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, 263 
samenscholingsverboden, een noodbevel, een noodverordening afkondigen, inzetten van ASO-wetgeving 264 
voor de aanpak van woonoverlast, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding enz..  265 
 266 
Het bestaande cameratoezicht wordt gehandhaafd en waar nodig uitgebreid. 267 
 268 
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten. Gebruik maken van particuliere camera’s is een 269 
voorbeeld; helmcamera’s voor agenten op de fiets of tijdens surveillance hoort daar ook bij. Nu de wereld 270 
steeds digitaler wordt, is het zonde om van die nieuwe mogelijkheden geen gebruik te maken. 271 
 272 
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten 273 
als gebiedsontzegging worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. 274 
 275 
Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Op straat zijn en chillen 276 
met je vrienden is prima, maar wij trekken een streep wanneer dat hangen leidt tot overlast in de buurt. 277 
 278 
Schade en de kosten van handhaving en herstel worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die de 279 
schade hebben veroorzaakt. Het is niet de bedoeling dat u en wij betalen voor de schade die een ander 280 
heeft aangebracht. 281 
 282 
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor criminele activiteiten. De 283 
gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die BIBOB-wetgeving (Wet Bevordering 284 
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) biedt. 285 
 286 

De polarisatie in de maatschappij is ook een van de nieuwe bedreigingen voor de veiligheid in de buurt. 287 

Radicalisering en extremisme kunnen daar gevolgen van zijn. En dat lijkt gelukkig in Nissewaard ver weg, 288 

maar de ogen sluiten voor de zwarte randen van de samenleving, is een slecht idee. 289 

De VVD wil investeren in de sociale cohesie in Nissewaard. Welzijnswerkers, GOA’s (Gemeentelijk 290 

OpsporingsAmbtenaren) en anderen die veel contacten hebben met inwoners, kunnen signalen in het 291 

vroegste stadium herkennen om, in samenwerking met gemeente, scholen en ouders, radicalisering en 292 

polarisatie in een vroeg stadium tegen te gaan.  293 

Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De gemeente houdt 294 
een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheid om bijtgrage honden te muilkorven of verplicht aan te 295 
lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafscheiding. Dat is belangrijk, 296 
omdat daarmee uw kinderen en uw hond veilig zijn. Als een hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de 297 
hond op grond van de gemeentewet, in het uiterste geval, in beslag worden genomen.  298 

299 
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3. Nissewaard, waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool werkt 300 
 301 
U woont graag in een schone, groene en leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf ook een bijdrage 302 
leveren aan die buurt en hun tuin of balkon onderhouden en schoonhouden. De gemeente stimuleert dat 303 
mensen ook een handje meehelpen in hun eigen straat en buurt. 304 
 305 
De afvalstoffenheffing gaat omlaag als we ons afval goed gescheiden aanbieden. Werken aan een 306 
nieuwe manier van vuilophalen is lastig, voor ons allemaal; daar moeten we aan wennen. Door dat 307 
scheiden goed te doen, zijn de verwerkingskosten lager en dat voordeel geven we aan u. Om het u zo 308 
makkelijk mogelijk te maken, blijft bezoek aan de stadswerf gratis en zijn de ondergrondse containers in 309 
uw buurt altijd dichtbij. In winkelgebieden, pleinen en parken  trekken we de lijn door: ook daar zetten we 310 
afvalbakken neer die gescheiden inzamelen mogelijk maken (karton, plastic e.d.). 311 
 312 
De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuil rondom afvalcontainers, 313 
graffiti en ander vormen van overlast worden aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De kosten 314 
worden waar mogelijk verhaald op de dader. Schoon, heel en veilig; die ambitie blijft.  315 
 316 
Intensieve samenwerking met het Waterschap is belangrijk, om op tijd oplossingen te hebben voor 317 
wateroverlast die ontstaat door hevigere buien. De gemeente stimuleert het hebben van groene tuinen. 318 
Groene tuinen in plaats van tuinen die vol tegels liggen, helpen om regenwater af te voeren en 319 
wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te voorkomen.  320 
De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van 321 
water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. De gemeente vangt overtollig regenwater op, 322 
bijvoorbeeld door de aanleg van Wadi’s of regenpleinen, zodat wateroverlast als gevolg van 323 
klimaatverandering voor u wordt beperkt. 324 
 325 
 326 

327 
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4. Groen in Nissewaard 328 
 329 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van de mooie polders, van de duinen en het strand, van 330 
de koeien in de wei. We wandelen of fietsen erdoor heen, of genieten in de auto op weg van werk naar 331 
huis. Goed zorgen voor de natuur is dus belangrijk. Tegelijkertijd willen we ook ruimte om te wonen, willen 332 
we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is daarom ook toegankelijk voor 333 
recreatie, voor een stevige wandeling, een dagje genieten aan de Bernisse of wat langer tijdens een 334 
kampeeruitje. Diverse vormen van watersport op de Bernisse voegen gezelligheid toe. Groen en 335 
economie gaan hand in hand. Door heel Nissewaard worden herkenbare wandel-, hardloop-, fiets- en 336 
skeelerroutes uitgezet, zodat je al het groen in en om de gemeente goed kunt beleven. 337 
 338 
Het Bernissegebied, Spuimonding West, De Uitwaaier en de vele parken zijn fijne, groene plekken. Door 339 
bankjes, bbq-plekken en speelvoorzieningen wordt het een nog leukere plek om te zijn. Elk park krijgt een 340 
eigen thema (bloeiende planten, fruitbomen enz.). 341 
 342 
Voldoende plekken om een stuk appeltaart te eten, een lekker broodje brie te eten of je e-bike op te 343 
laden, maken dat de groene gebieden niet alleen fijn zijn om doorheen te wandelen of te fietsen maar ook 344 
fijne plekken zijn om te verblijven. Rondom de Pannenkoekenbakker in Zuidland wordt het al steeds 345 
leuker, met waterfietsen en bootjes, maar ook het vervallen La Campagne verdient een nieuwe toekomst. 346 
De aanpak die bij recreatieoord Binnenmaas is ingezet, willen we ook hier: door (tijdelijke) inzet van de 347 
gemeente ontstaat een nieuwe recreatieplek die op termijn zelfstandig kan zijn en waar een ondernemer 348 
een goede boterham kan verdienen. Omdat we niet langer willen wachten om het Bernissegebied een 349 
impuls te geven en het verblijf er leuker te maken, zorgen we dat op diverse plekken foodtrucks gaan 350 
zorgen voor een impuls. 351 
 352 

353 
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5. Milieubewust in Nissewaard 354 
 355 
Milieu en natuur bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te 356 
beschermen. Een mooi voorbeeld is het initiatief voor de windbuis, de Invelox die nu door NedPower - 357 
gevestigd in Nissewaard - wordt getest. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels 358 
op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. 359 
Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de 360 
natuur echt iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. Omdat we de natuur allemaal een warm 361 
hart toedragen. 362 
 363 
De gemeente Nissewaard geeft als organisatie het goede voorbeeld. De gemeentelijke gebouwen dragen 364 
zorg voor hun eigen energiebehoefte, het wagenpark is schoon, fietsen wordt gestimuleerd en afval wordt 365 
natuurlijk gescheiden. Er wordt zoveel mogelijk fair trade ingekocht, omdat we ons bewust zijn dat er ook 366 
een andere wereld is. 367 
 368 
In de Duurzaamheidskring Nissewaard, een initiatief van de VVD-wethouder, werken lokale bedrijven 369 
samen aan duurzame oplossingen. Die Duurzaamheidskring wordt voortgezet en verder uitgebouwd, de 370 
gemeente ondersteunt. Vanuit de Duurzaamheidskring kunnen bedrijven zich bijvoorbeeld aanmelden 371 
voor een energiescan die in beeld brengt waar en hoe besparingen kunnen worden bereikt. 372 
 373 
Nissewaard is koploper zonnepanelen in de regio! Veel mensen hebben, door gezamenlijke inkoopacties 374 
van IChoosr, die de gemeente heeft mogelijk gemaakt, zonnepanelen aangeschaft. Goed voor het milieu 375 
en goed voor uw portemonnee. Deze acties worden doorgezet en uitgebreid naar inkoopacties op het 376 
gebied van bijvoorbeeld gevelisolatie. Groen doen, en energie en daarmee geld besparen, gaan hand in 377 
hand en dat is win-win. 378 
 379 
Met de woningcorporaties worden afspraken gemaakt om de verbetering en daarmee de verduurzaming 380 
van huurwoningen te versnellen. Inwoners die gebruik maken van gesubsidieerde woonvormen kunnen 381 
zo maandelijks meer geld overhouden doordat de energielasten afnemen. 382 
Dat geldt ook als u een eigen huis hebt.  383 
 384 
Nieuwe woningen zijn duurzaam: de hoogste energie-prestatienorm, nul op de meter-woning, of leveren 385 
zelfs energie terug. We maken een start met het afkoppelen van bestaande woningen van aardgas en bij 386 
nieuwe woningen sluiten we niet meer aan. 387 
 388 
De komende jaren verandert het klimaat, ongeacht wat president Trump ook zegt. De zomers worden 389 
warmer, de regenbuien heviger. Wij willen daarom dat er voldoende plekken zijn voor waterberging, zoals 390 
pleinen die kunnen overlopen zodat het water niet in de tuin of straat blijft staan, en bomen zorgen voor 391 
verkoeling op pleinen en andere open ruimte.  392 
 393 
Wij willen dat op pleinen en in de groene gebieden samen met Evides watertappunten worden neergezet, 394 
zodat drinkwater beschikbaar is en de vele plastic waterflesjes minder nodig zijn. 395 
 396 
Een bijenrotonde zorgt voor een verbetering van de bijenstand, net als veldbloemen in bermen waar dat 397 
kan. Snoeiafval in parken blijft in het najaar liggen, zodat dieren zoals egels daar de winter kunnen 398 
doorkomen. 399 
 400 

401 
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6. Nissewaard, waar je vlot van A naar B kan 402 
 403 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om 404 
familie en vrienden te bezoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een 405 
goede bereikbaarheid is daarom cruciaal.  406 
Als inwoner van Nissewaard en dus wonend op het eiland Voorne Putten zijn de oeververbindingen de 407 
kwetsbare schakel. In Nissewaard zelf is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om de bereikbaarheid te 408 
verbeteren. Zo zijn er diverse rotondes aangelegd, verkeerslichten vernieuwd, PenR’s aangelegd, is de 409 
Groene Kruisweg aangepakt, het Hartelkruis verbeterd en door de aanleg van fietsbrug De Kraanvogel 410 
over de oude Haven in Spijkenisse is ook de bereikbaarheid voor de fiets verbeterd.  411 
 412 
Gewerkt wordt aan een nieuw vervoerssysteem voor de bus en het vervoer op maat. Door slimmer te 413 
kijken naar de behoefte van de inwoners en verschillende geldpotten bij elkaar te brengen, kunnen we 414 
een beter OV-systeem maken dat rijdt wanneer je het nodig hebt en de wijken en kernen beter bereikbaar 415 
maakt. Win win! 416 
Maar we zijn er nog niet, hoewel de afgelopen periode belangrijke stappen zijn gezet om ook juist die 417 
oeververbindingen te verbeteren en uit te breiden. 418 
 419 
In de afspraken die het Rijk met de gemeenten, regio’s en Provincie maakt is een onderzoek toegezegd 420 
naar een extra oeververbinding: een tweede Hartelbrug. Een fijne toezegging, want dat die brug hard 421 
nodig is, dat weten we hier op Voorne Putten allang. Door gemeentelijke gelden vrij te maken om dit 422 
onderzoek (mede) te doen, kan sneller tot aanleg worden overgegaan en dat is goed nieuws voor de 423 
inwoners. De betrokken gemeenten kunnen daarna, om ook de realisatie dichterbij te brengen, samen 424 
met het bedrijfsleven voorfinancieren.  425 
 426 
De A4-Zuid blijft hoog op het wensenlijstje staan. De inzet blijft onverminderd. Afgelopen jaren is de A4-427 
Zuid door niet aflatende inzet van de VVD-wethouder opnieuw op de agenda gekomen. Naast alle partijen 428 
die al enthousiast waren, en onder aanvoering van de VVD-gedeputeerde in de provincie, is de lobby nu 429 
ook te horen vanuit de Hoekse Waard. De aanhouder wint! 430 
 431 
Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer optimaal is. Verschillende vormen van vervoer 432 
moeten daarom goed op elkaar aansluiten. Wij vinden dat tijdens de spits autowegen voorrang moeten 433 
hebben op vaarwegen en daarom moeten de Spijkenisserbrug en de Botlekbrug dichtblijven tijdens de 434 
spits. Het gesprek met de betrokken instanties wordt voortgezet.  435 
Door voorspellend te zijn in brugopeningen (‘Blauwe golf’) weet de weggebruiker wanneer de bruggen 436 
geopend worden en kan hij of zij zijn besluiten een andere route te nemen of even te wachten. De 437 
ergernis neemt af en de doorstroming verbeterd! Meerdere informatieborden op verschillende plekken aan 438 
doorgaande wegen zorgt ervoor dat u up-to-date verkeersinformatie ontvangt. Om congestie te 439 
verminderen of om snel in te kunnen grijpen, worden apps en sensoren gebruikt waar dat meerwaarde 440 
heeft.  441 
 442 
Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe 443 
vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op die 444 
nieuwe toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers centraal staan. Daarbij 445 
horen naast goede fietsroutes ook voldoende veilige stallingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij centrale 446 
bushaltes en PenR’s. Asfalteren van de belangrijkste fietsroutes is een grote wens. 447 
 448 
Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Goed openbaar vervoer maakt dat je zelf kunt kiezen of 449 
je de auto, de fiets of de metro pakt. Dat kan per rit anders zijn. Omdat wij geen bussen willen laten rijden 450 
die gevuld zijn met lucht, maar met passagiers, is door de VVD-wethouder samen met de andere 451 
gemeenten op Voorne Putten een nieuw, innovatief vervoersysteem ontwikkeld waarbij het ‘gewone’ 452 
busvervoer wordt aangesloten op het Vervoer op Maat, zodat beter bij uw wensen wordt aangesloten: op 453 
vaste momenten rijdt de bus op afroep en is de bus ook beschikbaar op plekken waar nu geen busvervoer 454 
is.  455 
Het Openbaar Vervoer heeft een impuls nodig. Het NOS-journaal kijken we allang niet meer om acht uur, 456 
maar als het ons uitkomt en Netflix verdrijft de tv. Het openbaar vervoer is, op de OV-chip na, nog steeds 457 
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zo georganiseerd als decennia terug. Als dat nieuwe systeem zich in de praktijk heeft bewezen, willen wij 458 
dat het uitgebreid wordt.  459 
In de bussen en metro’s wordt op korte termijn snel WIFI aangeboden, zodat u alvast uw mail kunt 460 
bijwerken terwijl u naar kantoor reist.  461 
Park and Rides blijven gratis wanneer je met de metro reist en bij bushaltes wordt het ook mogelijk je fiets 462 
goed en veilig te stallen. Omdat deze Park and Rides vaak al vroeg volstaan, wordt gekeken naar 463 
mogelijkheden om de bestaande parkeerplaatsen of beter in te richten waardoor er plaats is voor meer 464 
auto’s of uit te breiden. 465 
 466 
De E-lijn wordt verlengd naar Spijkenisse, zodat een directe metro-aansluiting ontstaat naar hartje Den 467 
Haag. 468 
Het is belangrijk dat Schiedam een Intercity-station blijft, zodat veel bestemmingen dichtbij zijn en snel 469 
bereikbaar. 470 
 471 
Water verbindt alle gemeenten in deze regio en daarmee ook allerlei belangrijke voorzieningen of 472 
werkplekken. Vervoer over water is daarmee een kans om te zorgen voor een betere bereikbaarheid. Niet 473 
alleen richting Rotterdam of Dordrecht, maar ook naar het Havengebied. Voor de waterbus wordt, zodra 474 
de werkzaamheden in en rond de Haven dat toelaten, een halte gerealiseerd in de nabijheid van De 475 
Elementen. 476 
 477 
Niet alleen de elektrische fiets is in opkomst, dat geldt zeker ook voor de elektrische auto. Elektrische 478 
auto’s zijn op dit moment een goede en zuinige manier om je te verplaatsen van A naar B, de elektrische 479 
fiets is aantrekkelijk voor ouderen die actief willen blijven of voor hen die een grotere actieradius willen 480 
tegen gelijke inspanning. In Nissewaard zijn daarom, voor fiets en auto, voldoende oplaadpunten. 481 
 482 
De gemeente neemt bij de (her-)inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid standaard mee, 483 
vooral bij scholen en rondom sportclubs waar veel kinderen deelnemer zijn aan het verkeer. Samen met 484 
ouders en relevante partners zorgen we samen voor een veilige omgeving (schoolzones, veilige 485 
fietsroutes, goede oversteekplaatsen). Initiatieven van buurtbewoners worden gestimuleerd. De 486 
politiediensten wordt gevraagd mee te doen. 487 
Een aantal kruispunten moet opnieuw worden ingericht, zodat de doorstroming verbetert en de veiligheid 488 
toeneemt. De Akkersweg is goed voorbeeld van een weg waar dat voor geldt. 489 
 490 
We willen een toeristendag- of weekkaart waarmee met een kaart tegen een aantrekkelijk tarief gereisd 491 
kan worden in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. 492 
 493 
Het BOB-busnetwerk willen we graag uitbreiden naar alle kernen. Na het stappen, zorgt de BOB-bus 494 
ervoor dat je veilig thuis kunt komen, waar je ook woont in Nissewaard. 495 
 496 
De vervoersbedrijven in de metropoolregio Rotterdam Den Haag moeten beter samenwerken wanneer 497 
het om reizigersinformatie of de klantenservice gaat. Welke vervoerder welke buslijn of tramlijn verzorgd 498 
is niet relevant, dat je als reiziger goed van A naar B komt en je vragen kunnen worden beantwoord, wel. 499 
 500 

501 
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7. In Nissewaard, waar inwoners en ondernemers volop de ruimte krijgen 502 
 503 
Steeds meer mensen nemen zelf en met elkaar het initiatief om maatschappelijke problemen op te lossen. 504 
Dat gaat anders en soms verder dan het traditionele vrijwilligerswerk dat we kennen, van 505 
crowdfundingsinitiatieven tot zorgcorporaties en van de gezamenlijke inkoop van energie tot 506 
buurtpreventie. Deze initiatieven juichen wij van harte toe. Het sluit aan bij wat we graag willen: 507 
zelfstandigheid en initiatief in een krachtige gemeente waar de financiën op orde zijn.  508 
 509 
Nissewaard bestaat uit een grote stad en een aantal kleinere kernen. Omdat de gemeente leefbaar moet 510 
zijn en blijven en wij er fijn moeten wonen, helpt de gemeente bewoners en vrijwilligers om voorzieningen 511 
zoals een dorpshuis in de benen te houden. Zo blijft het mogelijk om ook in de kleinere kernen diverse 512 
activiteiten in stand te houden. Per kern is in ieder geval een plek - een dorpshuis, de kantine van een 513 
voetbalclub of gezondheidscentrum - waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, dingen samen kunnen 514 
doen of ondernemen en elkaar kunnen helpen als goede buur. In de stad heeft elke wijk zo’n plek. 515 
 516 
Wij willen graag voldoende geld verdienen voor een goed en plezierig leven. Dat kan in een bloeiende 517 
economie. De afgelopen jaren zijn niet gemakkelijk geweest, maar de weg naar boven is gevonden. Het 518 
zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden - en kleinbedrijf 519 
is de banenmotor voor elke gemeente, ook in Nissewaard.  Alleen al daarom stimuleren we 520 
ondernemerschap, groot en klein. Samen met het bankwezen wordt een starterslening speciaal voor 521 
ondernemend Nissewaard ingevoerd. In bestemmingsplannen wordt wonen en werken gefaciliteerde en 522 
ook bij nieuwbouw komt aandacht voor deze combinatie. De mogelijkheid om thuis te werken of te 523 
ondernemen vanuit huis geeft iedereen de kans om te starten en zich verder te ontwikkelen. 524 
 525 
Als het goed gaat met (lokale) ondernemers, gaat het goed met de gemeente. Dat betekent dat er 526 
voldoende werk dichtbij is, voor iedereen. Voor Nissewaard is de Rotterdamse Haven heel belangrijk. Die 527 
Haven staat voor een grote uitdaging. Verduurzamen en vergroenen is het devies en die Haven levert 528 
daarmee volop kansen voor nieuwe, innovatieve initiatieven, bedrijven en dus werk. 529 
 530 
Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat 531 
betekent schone winkelcentra en bedrijventerreinen met een Keurmerk Veilig Ondernemen. Elk 532 
winkelcentrum of bedrijventerrein heeft een sterke vereniging van ondernemers. 533 
Bedrijveninvesteringszones stimuleren we daarom.  534 
 535 
Omdat er op de bestaande bedrijventerreinen weinig ruimte meer is, wordt de samenwerking met 536 
Kickersbloem (Hellevoetsluis) en het Havenbedrijf gezocht. Sommige bedrijven zijn beter op hun plek in 537 
Hellevoetsluis, waardoor ruimte ontstaat om hier nieuwe, arbeidsintensieve en op de Haven gerichte 538 
bedrijven te faciliteren.  539 
 540 
In het gebied naast de jeugdgevangenis en de stadswerf is ruimte voor duurzame bedrijven in het groen. 541 
 542 
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de lokale economie. In Nissewaard kan nog veel meer. 543 
Gebieden als de Bernisse en de Uitwaaier zijn plaatsen waar ondernemerschap passend bij de omgeving 544 
en uw behoefte mogelijk moet zijn. Natuur moet beleefd kunnen worden. Recreatie in de natuur mag 545 
daarom altijd. Recreatieve ondernemers mogen aan de slag en kunnen uitbreiden tenzij ze aantoonbare 546 
en permanente schade toebrengen aan de natuur. Een ijskraam, een pleisterplaats voor koffie en 547 
appeltaart, maar ook een fijne (water-)speeltuin en glamping zijn voorbeelden van ondernemerschap die 548 
wij graag zien komen. 549 
 550 
Teveel regels zijn voor niemand goed. Vergunningen voor terrasjes van maximaal 6 tafeltjes schaffen we 551 
af. De pilot om zomers de terrassen langer open te houden, verlengen we.  552 
Winkels in hokjes stoppen wordt steeds moeilijker. Het wordt voor de kapper en de visboer daarom 553 
mogelijk om ook een glas wijn te verkopen. Ondernemers bepalen ook zelf wanneer ze hun winkel of 554 
bedrijf openen. Ze hebben geen gemeentebestuur nodig dat openingstijden voorschrijft. 555 
 556 
Winkelcentra worden steeds meer een place to be. Ook in Nissewaard geldt dat u ook dingen online 557 
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bestelt en onze winkels het moeilijk hebben. Tegen die ontwikkeling verzetten wij ons niet, daar spelen wij 558 
op in. We zullen elk (retail)initiatief dat gericht is op de versterking van de economie en vergroten van de 559 
werkgelegenheid met een positief kritische houding tegemoet treden. 560 
Onze (buurt)winkelcentra zullen zich voortdurend moeten vernieuwen en aanpassen wanneer het gaan 561 
om fysieke kwaliteit en de samenstelling van de winkelvoorzieningen. Deze wens vraagt 562 
verantwoordelijkheid en initiatief van ondernemers en vastgoedeigenaren, maar de gemeente stimuleert 563 
deze vernieuwing, ondersteunt en jaagt aan als dat nodig is. 564 
 565 
Met de bedrijfsinvesteringszone is een belangrijke stap gezet om ook in de toekomst - door allerlei 566 
ontwikkelingen zoals het internet dus anders dan de afgelopen jaren gewoon was - het centrum van 567 
Spijkenisse als centraal ontmoetingspunt te laten functioneren.  568 
Een professioneel, modern centrummanagement is daarbij heel belangrijk. Nieuwe ondernemers worden 569 
aangetrokken; de komst van Happy Italy en Mango zijn goede voorbeelden. Horeca is heel populair in 570 
allerlei vormen, van restaurants en cafés tot foodtrucks. In het centrum van Spijkenisse wordt daarom 571 
volop ruimte geboden. Met actieve acquisitie worden formules die nu nog niet in het centrum gevestigd 572 
zijn, enthousiast gemaakt. 573 
 574 
Naast initiatieven voor nieuwe impulsen, zal ook moeten worden ingezet op het saneren van vierkante 575 
meters winkeloppervlakte. Het winkelcentrum moet compacter. Om dat te bereiken wordt de 576 
samenwerking gezocht met de winkeleigenaren en provincie. De gemeente denkt mee over alternatieve 577 
invullingen.  578 
 579 
Festivals in het centrum, zoals de swanmarket, maar ook de burchtfair in Oostvoorne, geven kracht aan 580 
de place to be. Gastvrije parkeertarieven zijn de kers op de taart. De markt willen we vernieuwen. Daar 581 
moet je ook in Spijkenisse hippe veldboeketten kunnen kopen en is aandacht voor bijvoorbeeld 582 
biologische producten. De markt in Zuidland en Heenvliet blijft natuurlijk ook! 583 
 584 
De afgelopen jaren zijn Sterrenkwartier, Plateau, De Akkers en Maaswijk flink opgeknapt. De verplaatsing 585 
van het boodschappencentrum in Heenvliet is op handen. De winkelcentra Zuidland en Waterland baren 586 
ons zorgen. Omdat wij ook op die plekken het winkelcentrum krachtig willen maken of houden, wordt 587 
samen met eigenaren en ondernemers een plan gemaakt en uitgevoerd.  588 
 589 
We hebben veel waardering voor boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de 590 
agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig wordt gehinderd. Nevenactiviteiten, zoals een 591 
theetuin, een Bed and Breakfast of kamperen bij de boer wordt mogelijk gemaakt. 592 
 593 
We stimuleren agrarische ondernemers om aan landschapsbeheer te doen. Door samen te werken, is het 594 
niet nodig agrarische grond een natuurbestemming te geven. 595 
 596 
Ondernemers zijn van inkomsten en dus betaalgedrag van klanten afhankelijk. De gemeente geeft het 597 
goede voorbeeld en betaalt rekeningen daarom binnen 30 dagen. 598 
 599 
Omdat vergunningen aanvragen, bijvoorbeeld voor een evenement, veel tijd en moeite kost, worden waar 600 
mogelijk vergunningen afgeschaft, samengevoegd of vervangen door algemene regels of een 601 
meldingsplicht. Moet een vergunning echt, dan wordt de geldigheidsduur verlengt. 602 
 603 
Ondernemers krijgen een aanslag per jaar van de gemeente waarin alle lokale lasten zijn vermeld. Het is 604 
mogelijk deze aanslag per maand te betalen. 605 
 606 
Vergunningen die nodig zijn om het bedrijf te verbeteren, uit te breiden of de klant beter van dienst te 607 
kunnen zijn, zoals een grote terrasvergunning of een bouwaanvraag wordt in maximaal 3 weken verleend. 608 
 609 
Nissewaard moet een digitale gemeente zijn. Daarom moet het in de toekomst mogelijk zijn om overal in 610 
Nissewaard toegang te hebben tot snel mobiel internet. Dit biedt ontwikkelkansen voor nieuwe 611 
ondernemers en maakt voor bestaande ondernemers het ondernemen gemakkelijker. Een goede digitale 612 
infrastructuur is daarmee belangrijk voor de ontwikkeling van werkgelegenheid. De VVD staat daarom 613 
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open voor nieuwe technologie zoals 5G, de aanleg van glasvezel en helpt providers met het vinden van 614 
geschikte locaties voor zendmasten. 615 
 616 
In de relatie met de bestaande zustersteden, Hurth en Thetford, is weinig aandacht voor economische 617 
verbinding en kansen. Wij zoeken samenwerkingen die naast plezierig en cultureel interessant ook iets 618 
opleveren: werk en verbindingen tussen ondernemers. 619 
 620 

621 
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8. In Nissewaard, waar ‘groen doen’  gewoon is 622 
 623 
Wij vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, later en goed om te gaan met het milieu. Dat 624 
is belangrijk voor ons, onze kinderen en kleinkinderen. 625 
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en zorgt daarmee voor extra 626 
werkgelegenheid. Banen, voor nu en voor de toekomst. Voor ons allemaal geldt dat duurzaamheid steeds 627 
gewoner is en hoort bij alle dingen die we doen en de keuzes die we maken. Daarom kiezen we voor 628 
groene stroom, voor een elektrische auto, scheiden we ons afval en investeren we in zonnepanelen. Op 629 
verschillende plaatsen in dit verkiezingsprogramma komt het onderwerp duurzaamheid terug.630 
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9. Meedoen 631 
 632 
Werk is belangrijk voor mensen en voor de samenleving. Met werk verdienen we ons geld voor een 633 
zelfstandig leven. Werk zorgt voor contacten met andere mensen. Werk geeft ons eigenwaarde. Wie 634 
werkt investeert in zichzelf en in de toekomst van ons allemaal. 635 
 636 
We vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel 637 
mogelijk aan lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving. In het 638 
aanbestedingsbeleid staat het principe van ‘Best Value Procurement’  centraal: de meeste waarde voor 639 
de beste prijs. Bedrijven uit Nissewaard hebben een streepje voor als ze sociale tegenprestaties een plek 640 
geven: social return on investment. Zo werken we schouder aan schouder aan meer werk.  641 
 642 
Wij willen dat zoveel mogelijk mensen werken. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde 643 
om die niet te gebruiken. 644 
Automatisering, flexibilisering en robotisering veranderen de arbeidsmarkt. Het helpt niet om je ertegen te 645 
verzetten, maar door de voordelen te zien en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs te 646 
stimuleren kunnen nieuwe opleidingen, een betere aansluiting op de vraag van de markt en innovatie 647 
zorgen voor blijvend werk voor alle inwoners ook in de toekomst.  648 
 649 
Met Voorne Putten Werkt! heeft de gemeente een werk-leerbedrijf gekregen dat ervoor zorgt dat mensen 650 
aan de slag gaan. Er is een gerichte aanpak op pro-actieve omscholing. Inwoners die tijdelijk 651 
arbeidsongeschikt zijn, werken aan hun herstel om daarna weer mee te doen. Inwoners die gedeeltelijk 652 
arbeidsongeschikt zijn, kunnen gedeeltelijk aan het werk. De gemeente helpt daarbij. Herscholing, 653 
duurzame reïntegratie en andere innovatieve mogelijkheden brengen mensen die even geen werk 654 
hebben, terug in een positieve spiraal. Daarbij werken we net zo hard voor jongeren als voor oudere 655 
werkzoekenden. 656 
 657 
Is het helemaal niet mogelijk om te werken, dan waarderen we uw inzet als vrijwilliger. Vrijwilligers zijn 658 
belangrijk voor elke gemeenschap, wij zijn blij met iedereen die zich  vrijwillig inzet. Voor een buurvrouw, 659 
voor de wijk of voor de sportclub. Ze maken de gemeente een leukere plek om te wonen.  660 
Voor mensen voor wie werken echt niet mogelijk is, bestaat een vangnetregeling: de uitkering. Ook 661 
mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. 662 
Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg.  663 
 664 
Wij vinden dat voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mag worden verwacht. Je krijgt 665 
ruimte om die tegenprestatie zelf te organiseren. Geef je graag taalles aan immigranten of wil je helpen in 666 
het dorpshuis? Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet nakomt of op andere manieren niet meewerkt 667 
om zo snel mogelijk weer aan de slag te zijn, verliest zijn of haar uitkering.  668 
 669 
Het armoedebeleid heeft als doel om mensen zo snel mogelijk financieel zelfstandig te krijgen. De 670 
financiële bijdrage van de gemeente is daarom bedoeld als tijdelijke ondersteuning en gericht op 671 
duurzame versterking van de financiële situatie - bijvoorbeeld voor de aanschaf van isolatie of 672 
zonnepanelen waardoor de energierekening structureel omlaag kan -  en het meedoen van kinderen. Zij 673 
mogen tijdens het opgroeien geen nadeel ondervinden van de situatie van hun ouders. Ieder kind heeft 674 
recht op een gelijke kans om dromen na te jagen. 675 
 676 
Wanneer mensen vanuit een uitkering naar werk gaan, dreigt een armoedeval. Regelingen die dit 677 
veroorzaken, kunnen niet en worden aangepast danwel afgeschaft. Werken moet lonen en niet een 678 
financieel nadeel opleveren. 679 
 680 
Fraude met uitkeringen is diefstal, van gemeenschapsgeld en dus van geld van u, geld van ons allemaal. 681 
Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd, bovenop de opgelegde 682 
boete. 683 
 684 
Om te voorkomen dat onbedoelde fraude inwoners in problemen brengt, is er vanuit de gemeente een 685 
goede voorlichting over rechten, plichten en financiële effecten richting hen die (tijdelijk) een uitkering 686 
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ontvangen. Dat iedereen zelf verantwoordelijkheid draagt, dat staat als een paal boven water. 687 
 688 

689 
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10. De jeugd heeft de toekomst 690 
 691 
Op school leren we kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren 692 
we ze ook wat onze waarden en normen zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer 693 
je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen in een grote rol in het leven van 694 
kinderen, maar de hele samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op alle meesters en juffen voor de 695 
klas. 696 
 697 
De school is goed en veilig bereikbaar, voor uw kinderen en voor u. Veel ouders brengen hun kinderen 698 
naar school op weg naar werk. Naast veilige loop- en fietsroutes moeten er dus ook veilige plekken zijn 699 
om uw auto te parkeren en uit te stappen. Waar mogelijk worden daarom kiss and ride- plekken 700 
aangelegd. De school die goede afspraken met ouders maakt en hierdoor een veiligere schoolomgeving 701 
realiseert, krijgt een bijdrage van de gemeente waarmee voor de kinderen iets extra’s kan worden gedaan 702 
(een excursie of een leuke sportdag). 703 
 704 
School is niet alleen een plek om te leren, maar ook een plek waar je elkaar kan ontmoeten, kan spelen 705 
en leert om samen te werken en te leven. Daarom stimuleert de gemeente dat ruimte in en om school 706 
bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. Schoolpleinen met 707 
een Cruyffcourt of ingericht als natuurspeelplaats zijn daar voorbeelden van. In 2022 heeft de helft van 708 
alle scholen dat soort speelpleinen. Zo groeien uw kinderen, net als u, op met fijne herinneringen aan 709 
buiten spelen! 710 
 711 
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij 712 
vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld, hoe ver van ons bed dat ook 713 
hopelijk voor u klinkt. 714 
 715 
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden 716 
bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven. Een 717 
jaarlijkse voorleeswedstrijd op de verschillende basisscholen in Nissewaard vergroot de positieve 718 
aandacht voor lezen.  719 
 720 
Het lidmaatschap van de bibliotheek is al gratis tot 17 jaar. In samenwerking met de bibliotheek 721 
ontvangen alle kinderen die naar groep drie gaan een leesboek. 722 
 723 
Onderwijs en bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed worden voorbereid op hun baan van later 724 
en ouders met kinderen beter in gesprek kunnen over vervolgopleidingen met grote baankans. Op de 725 
basisschool en de middelbare school gaan kinderen tweemaal op bedrijfsbezoek. Het programma 726 
PortRangers waarin kinderen kennismaken met de wereld van de haven, wordt voortgezet. 727 
 728 
Met het onderwijs worden afspraken gemaakt over het stimuleren van talenten van kinderen, ook als die 729 
talenten niet op het gebied van rekenen of taal liggen. 730 
 731 
Vervoer naar speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind willen sturen naar religieus 732 
onderwijs, betalen ze dat vervoer zelf. 733 
 734 
Wij vinden het belangrijk dat u zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente 735 
ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen bij 736 
meerdere scholen kunnen aanmelden en dat aanmelden op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan 737 
plaatsvinden. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben en de gemeente 738 
stimuleert dat deze eerlijk en transparant zijn en deze op draagvlak kunnen rekenen. 739 
 740 
In een aantal wijken en kernen zal het de komende jaren minder vanzelfsprekend worden dat een 741 
openbare en religieuze school overal in Nissewaard op loopafstand zijn. De gemeente stimuleert daarom 742 
het ontstaan van brede scholen en samenwerkingsscholen, zoals De Vlasblom in Zuidland. 743 
 744 
Een goede opvoeding biedt kansen voor de ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 745 
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verantwoordelijke mensen. U en wij zijn daar, als ouders, in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de 746 
ouders het belang van het kind schaden, dan grijpt de overheid in. Als ouders en kinderen een probleem 747 
hebben, kunnen ze hulp zoeken om de situatie te verbeteren. De gemeente is dan aan zet, met 748 
bijvoorbeeld de jeugdondersteuningsteams. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor gezinnen met 749 
een hulpvraag een hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. 750 
Wachtlijsten in de jeugdzorg moeten worden voorkomen. 751 
 752 
Voorkomen is beter dan genezen. Wij willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met 753 
een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren, willen wij dat de gemeente 754 
zorgt voor een goede koppeling tussen zorgverleners en andere betrokken instellingen. De mening van de 755 
school over de situatie wordt door de gemeente zeer serieus genomen. Zij zijn immers professionals en 756 
kennen het kind, na de ouders, het beste. 757 
 758 

759 
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11. Goede zorg voor iedereen 760 
 761 
Nissewaard heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een jonge gemeente met veel nieuwe inwoners 762 
vanuit Rotterdam die hier een woning met tuin konden betrekken tot een gemeente waar inmiddels ook 763 
veel ouderen wonen. Dat vraagt om toenemende aandacht voor onze oudere inwoners. De meeste 764 
ouderen zijn actieve en betrokken inwoners die zich prima redden zonder een beroep op speciale 765 
welzijns- en zorgvoorzieningen. Maar dat geldt niet voor iedereen en geldt niet altijd. Soms komt het leven 766 
met gebreken. En of je nu jong of ouder bent, goede zorg verdient iedereen. 767 
 768 
Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, vrienden, 769 
buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet of niet helemaal lukt, staan professionele hulpverleners 770 
klaar om die ondersteuning te bieden die nodig is.  771 
 772 
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Er is geen blauwdruk. Veel mensen, voor u 773 
geldt dat waarschijnlijk ook, willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven: in hun eigen omgeving en 774 
met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente de 775 
zorg dicht bij mensen aanbiedt. Wij ondersteunen daarom kleinschalige zorginitiatieven, zoals 776 
bijvoorbeeld de zorg die Westenrijck levert. 777 
 778 
De zorg is voor iedereen toegankelijk. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te 779 
begrijpen en daarom vinden we het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, 780 
onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg; iemand die je helpt om duidelijkheid te 781 
scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 782 
 783 
We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten: soms tijdelijk, soms voor 784 
langere tijd, soms met een kleine, simpele bijdrage, soms heel intensief. Deze mantelzorg is ontzettend 785 
waardevol voor degene die mantelzorg ontvangt en voor de samenleving. De gemeente staat 786 
mantelzorgers bij om te voorkomen dat ze overbelast raken. Wij willen daarom een logeerhuis om 787 
mantelzorgers even te ontlasten en richten een steunpunt in waar mantelzorgers alle informatie en raad 788 
kunnen krijgen die nodig is.  789 
 790 
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten vervoer, zoals ouderen, kinderen en 791 
gehandicapten. Met het invoeren van een heel nieuw vervoerssysteem, waarbij ook het gewone OV wordt 792 
betrokken, ontstaat vervoer dat echt goed functioneert en bijdraagt aan een zelfstandig leven.  793 
 794 
Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden vraagt de gemeente 795 
een eigen bijdrage, die in verhouding is tot hetgeen je kunt betalen. 796 
 797 
De rijksmiddelen AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar 798 
de gemeente worden door ontschotting van het budget volledig aangewend voor WMO (Wet 799 
Maatschappelijke Ondersteuning)  en Jeugdzorgtaken. De gemeente brengt alle zorgmiddelen bij elkaar 800 
en zorgt voor een goede buffer. Wanneer u tevreden bent over de zorg die geleverd wordt en er 801 
overschotten ontstaan, wordt een ruime buffer in stand gehouden en de overige middelen op een andere 802 
manier ingezet. 803 
 804 
Wij willen de invoering van een integraal persoonsgebonden budget waardoor inwoners met meerdere 805 
ondersteuningsvragen op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen, jeugdhulp, schuldhulpverlening 806 
enz. zelf kunnen komen tot een optimale inzet van hulp die past bij hun eigen behoefte. 807 
 808 
De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp heeft de afgelopen jaren veel ongepland extra geld gekost. 809 
Omdat meerdere gemeenten gezamenlijk voor deze organisatie verantwoordelijk zijn, zijn de 810 
mogelijkheden om bij te sturen voor Nissewaard beperkt. Daarom komt een onderzoek naar de 811 
effectiviteit en efficiency van deze organisatie. Als blijkt dat deze onvoldoende zijn, moet worden gekozen 812 
voor een beter alternatief. 813 
 814 

815 



23 
 

12. Nissewaard, waar ruimte is voor sport en sporten leuk is 816 
 817 
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid, voor de leerprestaties en helpt bij het leggen 818 
van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Bewegen is voor 819 
iedereen. Er is een sport voor ons allemaal. 820 
 821 
Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijk beleid. Wij willen sport- en 822 
speelvoorzieningen in elke buurt. Bewegen is immers gezond! 823 
 824 
Aan de gebruikers van sportvoorzieningen mag een redelijke vergoeding worden gevraagd. Dit kan in 825 
geld of in vrijwillige inzet voor bijvoorbeeld behoud van het complex. Omdat de situatie in de voormalige 826 
kernen en de stad niet gelijk is en ook niet gelijk kan worden, is maatwerk belangrijk. De afspraak die bij 827 
de ene vereniging goed past, is voor de andere vereniging geen goede oplossing. 828 
 829 
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om schoolgaande jeugd 830 
zoveel mogelijk te laten bewegen en kennis te maken met verschillende sporten. Daarbij wordt het 831 
uitgangspunt gehanteerd dat wanneer je de middelbare school verlaat, je een manier van bewegen eigen 832 
hebt gemaakt die bij je past. 833 
 834 
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente stimuleert verenigingen en 835 
sportscholen om ook deze doelgroep goed te bedienen. 836 
 837 
Een jaarlijkse open dag van sportverenigingen vol workshops en demonstraties, brengt sport en 838 
verenigingsleven dichterbij de niet-sportende Nissewaarders en kan een bijdrage leveren aan verhoging 839 
van de sportparticipatie. 840 
 841 
De gemeente maakt samen met vrijwilligers en verenigingen een visie op de toekomst van de 842 
sportvoorzieningen.  843 
 844 
Veel verenigingen leunen op een kleine groep vrijwilligers, die zich met hart en ziel voor hun club inzetten. 845 
Om te zorgen dat ze dat kunnen blijven doen en zich niet met allerlei kleine en minder leuke zaken 846 
moeten bezig houden, maar ook om actief worden van nieuwe vrijwilligers te stimuleren, gaat de 847 
gemeente met de verenigingen in gesprek om te zien op welke manier de verenigingen ontlast kunnen 848 
worden. Te denken valt aan gezamenlijke inkoop van kantineproducten, een gezamenlijk administratief 849 
systeem waarbij werkzoekenden met talent ondersteuning bieden, of een vraagbaak voor moeilijke 850 
kwesties. 851 
 852 
Omdat ongeorganiseerd sporten, dus niet bij een sportschool of vereniging, steeds gewoner wordt en een 853 
gezonde levensstijl ook steeds belangrijker wordt, wordt de openbare ruimte zo ingericht dat je ook daar 854 
kunt sporten: dus interessante routes voor de wandeling of hardlooprondje, maar ook sporttoestellen. 855 
 856 

857 
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13. Nissewaard, waar ook plek is voor dieren 858 
 859 
Dieren en mensen horen bij elkaar. Dieren maken het leven net even leuker, verlagen de stress die we 860 
ervaren en zorgen, bijvoorbeeld bij het uitlaten van de hond, voor ontmoeting met anderen. In de 861 
afgelopen periode zijn we actief aan de slag gegaan met de realisatie van een hondenspeeltuin. We 862 
zetten deze inzet door totdat realisatie is gelukt. Er wordt ruimte geboden voor de start van een 863 
huisdierenpension. Helaas leven de meeste dieren minder lang dan hun menselijke metgezel. Daarom 864 
wordt het mogelijk uw huisdier te begraven op een huisdierenbegraafplaats.  865 
 866 
Een bijenrotonde en veldbloemen in bermen waar dat kan, zorgen ook voor een gezonder insectenleven. 867 
Dat geldt ook voor houtopslag die schuilplaatsen creëert voor egels en muisjes en gemakkelijk 868 
gerealiseerd kan worden na de herfstsnoei van plantsoenen en parken.  869 
 870 
Een up-to-date beleid ten aanzien van dierenwelzijn zorgt dat de bewustwording van gemeente en 871 
inwoners naar de omgeving groter wordt. 872 
 873 
Er is geen ruimte voor een circus met dieren.  874 
 875 

876 



25 
 

14. Kunst en cultuur horen erbij 877 
 878 
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Het maakt het gewone leven net 879 
wat specialer. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie en dat heeft weer een positief 880 
effect op de economie. 881 
 882 
Cultuur in Nissewaard is van iedereen, voor u en voor ons. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, 883 
cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het allerbelangrijkste. 884 
 885 
Wij willen dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en de cultuur van Nissewaard 886 
kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-887 
historische evenementen als de Sinterklaasintocht. Tegelijkertijd hoort daar ook bij dat we kennismaken 888 
met andere culturen. De Federatie Spijkenisse Samen neemt daarin het voortouw. 889 
 890 
Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt 891 
ieder kind cultuureducatie. 892 
 893 
Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen of een specifieke groep 894 
instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden 895 
getoetst op toegankelijkheid voor alle Nissewaarders. 896 
 897 
Culturele instellingen laten bij een subsidieaanvraag zien wat zij zelf doen om inkomsten te genereren. 898 
Helemaal van overheidsgeld afhankelijk zijn, kan niet. Net als wij allemaal ons inspannen om eigen 899 
inkomsten te hebben, geldt dat ook voor culturele organisaties. 900 
 901 
Festivals, groot en klein, krijgen de ruimte. We beleven er plezier aan, de uitstraling van Nissewaard 902 
verbetert en ze hebben economische meerwaarde. De organisatie deelt mee in de verantwoordelijkheid 903 
voor veiligheid, voorkomen van overlast en het opruimen na afloop. Er wordt nagedacht over de 904 
multifunctionaliteit van Park Vogelenzang als evenementenlocatie. Daarbij wordt de structuurvisie 905 
betrokken die enige jaren geleden samen met omwonenden is opgesteld. De (on-)mogelijkheden worden 906 
met betrokken partijen en omwonenden bekeken voordat een besluit wordt genomen. 907 
Het SpijkenisseFestival krijgt een extra avond en start al op donderdag.  908 
 909 
De vergunningverlening kan eenvoudiger en moet het organiseren van evenementen stimuleren. Wij zijn 910 
voorstander van een digitaal evenementenloket waarbij een melding volstaat. Voor complexere 911 
aanvragen waarbij een vergunning echt noodzakelijk is, geldt dat bewijs van goede organisatie de 912 
aanvraag van komende edities makkelijker maakt.  913 
 914 
Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige (veiligheids-)eisen. 915 
 916 
Omdat de Nederlandse taal ons allemaal bindt, en poëzie tot nadenken oproept, wordt op bijvoorbeeld 917 
openbare gebouwen en gemeentelijk wagenpark passende teksten gezet. Zo komt cultuur dichterbij. 918 
 919 
Elke vier jaar wordt ergens in Nissewaard een kunstwerk toegevoegd. Lokale kunstenaars wordt 920 
gevraagd hierin een rol te spelen. Omdat de meeste kunstwerken in Nissewaard van metaal zijn, wordt 921 
ook naar andere materialen gekeken, zoals natuursteen of 3D- printing. Financiering kan door 922 
sponsorbijdragen en crowdfunding, aangevuld met een gemeentelijk budget. 923 
 924 

925 
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15. Nissewaard, waar nieuwkomers zich aanpassen en meedoen 926 
 927 
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebieden komen, maar als het veilig 928 
is gaan ze waar mogelijk terug naar hun thuisland. 929 
 930 
Zolang er nieuwkomers in Nissewaard zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal 931 
leren schrijven en spreken en bijdragen aan de samenleving. De Nederlandse taal leren is een eigen 932 
verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dat door te zorgen voor voldoende 933 
betaalbare taalcursussen. De beste manier om de taal te leren, blijft het hebben van (vrijwilligers-) werk. 934 
Iedereen die kan werken, werkt.  935 
 936 
Nieuwkomers krijgen geen voorrang op een sociale huurwoning. 937 
 938 
We sluiten niemand uit. Er zijn ook in Nissewaard veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden 939 
en zijn geïntegreerd in de samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen 940 
gegrepen die Nederland biedt. Wij, maar u ongetwijfeld ook, zijn daar trots op en verwachten dat ook van 941 
anderen. 942 
 943 
Voor haatpredikers of andere vormen van extreme religie is geen plaats in Nissewaard. De gemeente 944 
neemt hierin een pro-actieve rol op zich en bepreekt het thema van radicalisering regelmatig met de 945 
religieuze geloofsgemeenschappen en migrantenorganisaties. 946 
 947 
Door met regiogemeenten af te stemmen, worden asielzoekers evenredig over de regio verdeeld. Op die 948 
manier bieden we iedereen de kans een plekje te vinden in de Nederlandse samenleving als het in het 949 
thuisland niet meer veilig is, en is er ruimte voor ons allemaal. 950 
Voor afgewezen asielzoekers is geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen 951 
opvang. 952 
 953 

954 



27 
 

16. De gemeente is er voor u 955 
 956 
Wij verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom 957 
hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van inwoners heeft 958 
meer tijd om inwoners te bezoeken als dat nodig is. Dat vinden wij belangrijk! Daarbij geldt ook dat een 959 
digitaal loket 24 uur per dag open is, en dat is prettig voor ons allemaal. Zo kunnen we onze zaken 960 
regelen, wanneer het ons het beste uitkomt.  961 
 962 
Wij vinden het normaal dat de gemeente opneemt als je belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je 963 
goed te helpen. De gemeente is er voor ons allemaal. Een vraag wordt beantwoord, een klacht wordt 964 
opgelost: je krijgt altijd een reactie, ook als de gemeente nee moet zeggen. 965 
 966 
We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantoortijden open is voor zaken die je niet digitaal kunt 967 
regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen als dat nodig is. Een gemeentehuis 968 
dat alleen open is onder werktijd is natuurlijk niet handig. Een nieuw ID-bewijs of rijbewijs, wordt gewoon 969 
bezorgd, thuis of op je werk. 970 
 971 
De gemeente zorgt ervoor dat computers en ICT (Informatie en Communicatie Technologie) bij de tijd zijn, 972 
dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd. De ontwikkelingen op ICT-gebied 973 
gaan zo snel en zijn zo cruciaal voor een goede dienstverlening dat we van mening zijn het 974 
samenwerkingsverband waar de gemeente nu deel van uitmaakt, niet de beste manier is om de ICT te 975 
organiseren. 976 
 977 
De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Daarom wordt gebruik 978 
gemaakt van bewezen digitale mogelijkheden als het moet en van innovatieve en vooruitstrevende opties 979 
als het kan. 980 
 981 
Een jaarlijkse digitale rampenoefening zorgt dat de gemeente voorbereid is op bijvoorbeeld een groot 982 
datalek. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als de gegevens van u en ons allemaal op straat 983 
komen te liggen en in verkeerde handen vallen.  984 
De gemeente dient richting inwoners een stimulerende functie te vervullen als het gaat om 985 
internetveiligheid. Daarom komt dit onderwerp ook op de agenda bij onderwijsinstellingen. 986 
Een transparante overheid vinden we belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden 987 
om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken. Open data is 988 
het uitgangspunt voor alle gemeentelijke informatie. WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid Bestuur) en 989 
antwoorden worden online gezet. 990 
 991 
Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente digitale privacy van inwoners borgt. De 992 
gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te 993 
gaan of te bestraffen. 994 
 995 
De gemeente zet zich actief in om ook in het buitengebied goede toegang tot internet te organiseren. 996 
Bedrijventerreinen hebben toegang tot glasvezel. 997 
 998 
De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Het voordeel van telefonisch contact is dat er een 999 
gesprek mogelijk is, zodat de gemeente direct kan toetsen of een klacht opgelost is of een vraag 1000 
beantwoord. Sommige zaken vragen echter om een brief, zoals een besluit. Alle brieven van de gemeente 1001 
worden zo geschreven, zodat deze begrijpelijk zijn voor iedereen. 1002 
 1003 
Het college van Burgemeester en Wethouders maakt na de collegevergadering de belangrijkste besluiten 1004 
bekend. Dat kan via persberichten, maar ook een persgesprek of een vlog is een manier om de informatie 1005 
snel en dichtbij de inwoners te krijgen. Burgemeester en Wethouders houden spreekuur, op locatie en in 1006 
het stadhuis, maar gaan ook digitaal het gesprek aan. 1007 
 1008 

1009 
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17. Nissewaard, waar de overheid je ruimte geeft en je waardeert 1010 
 1011 
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn of 1012 
kunnen gaan zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. De Kansenfabriek in het oude en 1013 
afgeschreven verzorgingstehuis Marckenburgh is een goed voorbeeld. Wij zien mogelijkheden voor een 1014 
HBO-dependance in dat gebouw gericht op cybersecurity. Een onderwerp dat ook heel belangrijk is voor 1015 
de bedrijven in de Rotterdamse Haven. Het Havenbedrijf ziet die kansen daarom ook. 1016 
 1017 
In Rotterdam kan een student in een zolderkamer een bedrijf als Coolblue opzetten. Hoe gaaf is dat!  1018 
Ook Nissewaard biedt ruimte aan ondernemende initiatieven en wordt daarmee de startup hoofdstad van 1019 
de regio. 1020 
 1021 
De gemeente kan deze initiatieven stimuleren en faciliteren door het delen van kennis, het wegnemen van 1022 
belemmerende regels en het leggen van verbindingen tussen relevante bedrijven en instanties. Ook is het 1023 
belangrijk dat u in een vroegtijdig stadium betrokken wordt bij de besluitvorming. Wanneer er iets in een 1024 
buurt op stapel staat, zoals een herstraatplan, vinden inkoopbijeenkomsten plaats, zodat een direct 1025 
gesprek tussen gemeente en inwoners kan plaatsvinden. Bij meer beleidsmatige onderwerpen, worden 1026 
ook digitale instrumenten ingezet. 1027 
 1028 
De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners. Een 1029 
keer per vier jaar gaan de deuren van het stadhuis nog verder open dan normaal en wordt een open dag 1030 
georganiseerd. 1031 
 1032 
Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale blik en zoekt de 1033 
samenwerking om het voor de inwoners nog beter te maken. Als de inwoner er voordeel bij heeft of zaken 1034 
goedkoper kunnen worden uitgevoerd, zoekt de gemeente de samenwerking met andere gemeenten. 1035 
Hoewel de gemeenten op Voorne nabij zijn, kan het voor Nissewaard ook wenselijk - of wenselijker -  zijn 1036 
samenwerking te zoeken met andere gemeenten in de Metropoolregio of zelfs daarbuiten. Per onderwerp 1037 
wordt een afweging gemaakt, waarbij uw belang centraal staat.  1038 
 1039 
Na de recente herindeling heeft Nissewaard een maat en schaal gekregen, 85.000 inwoners, waarmee ze 1040 
toegerust is op de taken die een gemeente moet kunnen uitvoeren. Voordat verdere opschaling naar een 1041 
gemeente Voorne Putten onderwerp van gesprek kan zijn, vinden wij het belangrijk dat onze gemeente 1042 
staat als een huis, dat er een herindeling op Voorne heeft plaatsgevonden of dat u er aantoonbaar beter 1043 
van wordt. 1044 
 1045 
De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudigere plannen. De gemeente brengt de 1046 
omgevingswet actief tot uitvoering. 1047 
 1048 
Jaarlijks worden de vrijwilligers die een bijdrage aan een leuker, fijner en beter Nissewaard leveren met 1049 
een feest in het zonnetje gezet. Nissewaard is hen dank verschuldigd.  1050 

1051 
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18. Belastinggeld is uw geld 1052 
 1053 
Iedere euro die de gemeente uitgeeft is met hard werken door u verdiend. Wij zijn daarom voor minder en 1054 
lagere belastingen voor inwoners en bedrijven. Als de financiële situatie van de gemeente het toelaat, 1055 
worden de belastingen verlaagd. Wanneer dat niet het geval is, worden de heffingen met niet meer dan 1056 
de indexering verhoogd. Belastinggeld moet zinnig worden besteed.  1057 
  1058 
Als iedereen zijn afval scheidt, wordt het voor de gemeente goedkoper om het afval te laten verwerken. 1059 
Dat voordeel gaat terug naar diegenen die de afvalstoffenheffing betalen. Naar u dus. 1060 
 1061 
We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen, zodat er veel gebeurt in de gemeente. 1062 
De leges mogen niet hoger zijn dan het gemiddelde niveau van Nederland. 1063 
 1064 
Voor vervanging van een gestolen of verloren rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. 1065 
De hele situatie is al vervelend genoeg. Wat moet er bij het verlies van je portemonnee een boel geregeld 1066 
worden! Uiteraard wordt misbruik van die service bestraft. 1067 
 1068 
Toeristenbelasting wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van faciliteiten voor de toerist en 1069 
recreant, voor die dingen die fijn zijn om in je vrije tijd van te genieten: steigers in het Bernissegebied of 1070 
een halte voor een watertaxi. 1071 
 1072 
Een goede financiële huishouding is belangrijk. De begroting moet op orde zijn. Structurele uitgaven 1073 
worden gedekt met structurele middelen. Incidentele inkomstenmeevallers gaan naar de Algemene 1074 
Reserve, als buffer voor moeilijke tijden.  1075 
 1076 
Op basis van no cure no pay wordt een subsidiebureau in de arm genomen die mogelijkheden voor extra 1077 
inkomsten onderzoekt, waardoor meer in de gemeente kan worden geïnvesteerd. En u profiteert van 1078 
allerlei regelingen die de overheid - provincie, Rijk of Europa - heeft ingesteld. Ook dat is immers uw geld. 1079 
 1080 
De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Jaarlijks wordt de begroting en de jaarrekening op een 1081 
begrijpelijke manier gepubliceerd, zodat inzage mogelijk is in waaraan het geld is besteed en wat het 1082 
bereikte effect is. 1083 
 1084 
De gemeenteschuld door leningen wordt teruggedrongen. De weerstandsratio moet naar een hoger 1085 
niveau, zodat de gemeente eventuele tegenvallers gemakkelijker kan opvangen.  1086 
De beste manier om de financiële positie van Nissewaard structureel te verbeteren, is door de geplande 1087 
woningbouwplannen tot uitvoer te brengen. De gronden zijn ooit aangekocht en als deze niet of langzaam 1088 
ontwikkeld worden kost dat de gemeente veel geld. 1089 
 1090 
We nemen een voorbeeld aan de gemeente Hollands Kroon waar veel overbodige regels zijn afgeschaft 1091 
en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) nog maar een klein en overzichtelijke set voorschriften 1092 
bevat. Belangrijk is dat regels eenvoudig uitlegbaar zijn, elkaar niet tegenspreken, een geldingsduur 1093 
hebben en daadwerkelijk gehandhaafd (kunnen) worden. Iedere vier jaar vindt daarom een grote 1094 
herziening van alle regels plaats. Voor elke nieuwe regel wordt een oude geschrapt. 1095 


