
Verkiezingsprogramma 2022-2026 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

2 VVD Sliedrecht verkiezingsprogramma 2022-2026   

 

Sliedrecht blijft goed 

Leven in Sliedrecht wordt beter. 

Veel inwoners van Sliedrecht zijn in grote mate tevreden over ons dorp. Een dorp 
om trots op te zijn; ons dorp combineert een rijke historie met en nuchtere kijk op de 
toekomst. Wanneer inwoners niet tevreden zijn, weten ze goed de weg naar de leden 
van de gemeenteraad te vinden. We kunnen stellen dat het goed gaat in Sliedrecht 
en we willen dit goede graag behouden. 
 
VVD Sliedrecht wil graag ambities waarmaken.  
Met dit programma geeft VVD Sliedrecht aan waar het beter kan en beter wordt.  
 
Dat doen we op dit moment met tweemensen in de gemeenteraad en een groep 
mensen die de fractie ondersteunt. Bij de landelijke verkiezingen is de VVD de 
grootste partij in Sliedrecht. Onze oproep aan alle volwassenen is dan ook te gaan 
stemmen op16 maart 2022. De top 4 van de kandidatenlijst van de VVD Sliedrecht 
ziet er als volgt uit:  
 
#1 Roelant Bijderwieden 

 

Roelant is getrouwd, vader van drie 
kinderen. De fractievoorzitter zit nu 
twee periodes (8 jaar) in de 
gemeenteraad en is teven kandidaat-
wethouder. Na een carrière van 25 jaar 
in het bedrijfsleven tot manager en 
organisatieadviseur staat hij nu 7 jaar 
voor de klas en geeft wiskunde.  
Persoonlijk motto: 
“Met gezond boerenverstand!” 

 
#2 Sjors van Wijngaarden 

 

Sjors is inmiddels twee periodes actief 
in de gemeenteraad, waarvan 4 jaar als 
raadslid. Hij heeft geschiedenis 
gestudeerd en is werkzaam als 
projectleider bij een softwarebedrijf. Hij 
heeft geen persoonlijk motto, maar zet 
zich graag in voor een 
toekomstbestendig dorp waar alle 
Sliedrechters zich thuis voelen.  
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#3 Martin van Rossum 

 

Martin is burgerraadslid. Hij is een paar 
jaar geleden verhuisd van Hardinxveld-
Giessendam naar Sliedrecht. Daar was 
hij als twintiger raadslid en 
fractievoorzitter van de lokale VVD. In 
het dagelijks leven werkt hij als 
projectleider binnenstad bij de 
gemeente Waalwijk. Hij is met 30 jaar 
nog steeds jong. Zijn persoonlijk motto: 
“Niet te veel lullen, maar ook poetsen”. 

 
#4 Thea de Ruiter 

 

Thea is reeds 6 jaar burgerraadslid en 
daarvoor al langer zeer betrokken bij de 
fractie. Ze is bekwaam kunsthistorica en 
vindt dat daar nog steeds veel te leren 
valt. Ze werkt als vrijwilliger in een 
museum en is wekelijks te vinden in 
allerlei musea en kunstgaleries. 
Persoonlijk motto: 
“Met oog voor detail lees je de 
schoonheid” 

 
Geef uw steun aan onze kandidaats-leden zodat de fractie van VVD Sliedrecht kan 
werken aan ‘Sliedrecht wordt beter’.   
 

Een aantal uitgangspunten 

VVD Sliedrecht is een liberale partij, gericht op Sliedrecht en staat voor vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid van mensen.  
 
VVD Sliedrecht staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen 
verantwoordelijkheid en wederzijds respect centraal staan.  
 
VVD Sliedrecht wil er zijn voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken. 
We gaan uit van eigen kracht van mensen en geven een steuntje als dat nodig is. 
 
VVD Sliedrecht staat voor een gezonde en innovatieve lokale en regionale 
economie. Werkgelegenheid is een zeer belangrijk kengetal. 
 
VVD Sliedrecht staat voor een gemeente die wordt gekenmerkt door openheid. We 

streven een solide financieel beleid na en zijn kritisch op de (extra) lasten aan 
inwoners en bedrijven. 
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Ondernemen in Sliedrecht 

wordt beter. 

Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economie. De gemeente hoeft 
ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf 
het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap door ruimte te geven aan 
ondernemers. 
 
Sliedrecht is van huis uit het dorp van de maritieme industrie. Tezamen met de regio 
wordt hard gewerkt dat zo te houden. Sliedrecht is uitstekend gelegen aan het 
water, aan de A15 en goed bereikbaar met openbaar vervoer. Groei van 
werkgelegenheid is belangrijk voor alle inwoners van Sliedrecht. 
 
Niet voor niets stond Sliedrecht in 2017 op nummer 1 van de Elsevier ranking 
toplocaties in de categorie landelijke gemeenten. VVD Sliedrecht vindt het de 
hoogste tijd worden dat we doorpakken op de economische kansen van ons dorp. 
We hebben een toplocatie en willen deze dan ook ten volle benutten. 
 
 

 VVD Sliedrecht wil zich blijven inzetten voor een goede concurrentiepositie van 
het bedrijfsleven in Sliedrecht en ondersteunt groei en innovaties van het 
bedrijfsleven.  

 
 VVD Sliedrecht zet zich in voor het flexibiliseren van de winkelsluitingstijden, 

zodat ondernemers meer zeggenschap hebben over wanneer zij open zijn. 
 

 VVD Sliedrecht onderschrijft de economische visie uit 2020 en de 
groeiontwikkeling van het bedrijventerrein op de plaats van de voetbal, 
Stationspark III. 

 

 VVD Sliedrecht blijft zich ook inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor 
ondernemers.  
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Wonen in Sliedrecht 

wordt beter. 

Veel inwoners van Sliedrecht zijn de afgelopen vijf jaar verhuisd naar een andere 
gemeente in de Drechtsteden of daarbuiten. Een belangrijke reden was dat er geen 
geschikte woning beschikbaar was om te kopen.  Het is daarom noodzakelijk dat 
Sliedrecht alles op alles zet om woningen bij te bouwen! 
 
Het is niet makkelijk om nieuwe betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Zeker 
niet in deze tijd, waarin de bouw van een nieuwbouwhuis enorm in de papieren loopt 
door grote investeringen die gedaan moeten worden, onder andere door de 
energietransitie. Ook bestaande woningen zullen over moeten gaan op alternatieve 
vormen van warmte. Deze energietransitie zal de komende decennia veel invloed 
hebben op onze woningen in Sliedrecht. Aansluiten op warmtenet, warmtepomp, 
aardwarmte of andere alternatieven zullen de komende jaren forse investeringen 
vragen van onze inwoners. We vinden dat we inwoners moeten helpen wegwijs te 
maken in het oerwoud van energie.  
 
In Sliedrecht is aandacht nodig voor jonge starters op de woningmarkt en goede 
doorstroom naar het duurdere segment. We zijn groot voorstander van de 
starterslening , die starters op de woningmarkt kan ondersteunen in het kopen van 
een huis.  
 
We moeten groeien in het aantal woningen in Sliedrecht. Deze groei is noodzakelijk 
om onze voorzieningen van winkels in stand te houden.  Binnen de dorpskern van 
Sliedrecht is weinig ruimte om dit te realiseren. De enige echte mogelijkheid om te 
kunnen voldoen aan deze woningbouwopgave en tegelijkertijd in te zetten op een 
kwalitatieve impuls van de dorpskern, is bouwen in Sliedrecht-Noord.  
 

 
 VVD Sliedrecht wil groeien in het aantal woningen. 

 
 Voor een beter aanbod van goede woningen vindt VVD Sliedrecht het geen 

probleem om in de hoogte te bouwen.  
 

 Bij het inrichten van wijken kijken we goed naar de balans is tussen (sociale) 
huur- en koopwoningen.  

 
 Innovatie in de woningmarkt juicht VVD Sliedrecht toe.  
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Ontspannen in Sliedrecht 

wordt beter. 

Of het nu gaat over sport, recreatie, cultuur, onderwijs en openbare veiligheid. 
Inwoners geven een dikke voldoende voor het leven in Sliedrecht. Het kan ook de 
bescheidenheid van de inwoners zijn dat er grote tevreden is. Toch kunnen we de 
mogelijkheden van ontspannen verbeteren.  
 
Inwoners uit Sliedrecht moeten zelf de mogelijkheid hebben hun eigen ontspanning 
te vinden en te organiseren. Voor de een is dat uitgaan in de kroeg, voor de ander is 
dat buiten lopen, op een terras wat eten, naar het theater of museum gaan of het 
organiseren van een evenement. Het is van belang dat deze mogelijkheden er zijn 
en dat het organiseren van evenementen in de dorpskern gestimuleerd wordt. We 
juichen initiatieven zoals het Baggerfestival, het Tuinfeest, het Korenfestival en vele 
andere dan ook van harte toe.  
 
Het Nationaal Baggermuseum is bezig met een plan om dé ontmoetingsplaats voor 
de weg- en waterbouw van Nederland te worden. Hierbij wordt onder andere het 
museum, conferentieruimte, een groot water-event en vakgerichte opleidingen in één 
gebied verenigd. Een ontwikkeling die voor Sliedrecht van groot belang kan zijn. 
Een mooie attractie voor bezoekers en bedrijven om de kunst van het werken met, in 
en aan het water te zien. We zijn enthousiast over de plannen van ‘Wonder Of 
Water’. 
 
Sporten is leuk en draagt bij aan een gezonde levensstijl. Door te sporten leer je 
normen en waarden, incasseren, doorzetten en samenwerken. Voor jongeren is sport 
extra belangrijk. Nauwe samenwerking in Sliedrecht van SOJS, sportverenigingen, 
scholen en BSO willen we verder stimuleren om de jeugd te laten bewegen. 
 
Het verder aantrekkelijk maken van Sliedrecht voor bezoekers aan musea, 
rondleiding dorpsgidsen, TOP Sliedrecht Buiten moeten verder opgepakt worden. 
 

 VVD Sliedrecht wil meer evenementen in de dorpskern. 
 

 VVD Sliedrecht wil meer vrijheid voor horecaondernemers en inwoners die 
evenementen organiseren. 

 
 VVD Sliedrecht is voorstander van de herontwikkeling van het Baggermuseum 

 

 Bevrijdingsdag moet in Sliedrecht gewoon gevierd kunnen worden, ook als deze 
op een zondag valt.  

 

 
  



 

7 VVD Sliedrecht verkiezingsprogramma 2022-2026   

 

Voorziening ouderen in Sliedrecht 

wordt beter. 

We zijn trots op het grote zorgaanbod in Sliedrecht en we maken ons er hard voor 
dat dit zo blijft! Dit past binnen ons dorp en zorgt immers ook voor veel 
werkgelegenheid. De nieuwe samenwerking in de regio geeft ons de mogelijkheid 
om maatwerk te leveren. 
 
In Sliedrecht is een Sociaal Team Sliedrecht actief en het Bonkelaarhuis is een 
uitstekende ontmoetingsplaats geworden voor diverse inwoners met een hulpvraag. 
Veel geld gaat naar de zorg en dat is ook nodig. De geldstromen staan wel onder 
druk. We blijven de geldstromen volgen om ervoor te zorgen dat deze gelden op de 
meest effectieve manier worden besteed.   
 
Mensen worden steeds ouder en dat is positief. Daarnaast blijven ouderen ook 
steeds langer op zichzelf wonen neemt de zorgvraag toe en is er een grotere 
behoefte aan geschikte woonruimte voor oudere inwoners. We willen hier 
nadrukkelijk aandacht voor vragen. We denken hierbij ook aan het realiseren van 
ruimte voor woongroepen. 
 
Ouderen willen meer dan ooit mee kunnen doen in onze maatschappij, iets wat de 
VVD van harte toejuicht. Of dit nu in (vrijwilligers) werk is of vrijetijdsbesteding, dat 
maakt ons niet uit. De Stichting Welzijnswerk levert een goede bijdrage aan de 
participatie van ouderen.  
 

 VVD Sliedrecht wil dat iedere inwoner toegang heeft tot de zorg die hij of zij 
nodig heeft.  

 
 VVD Sliedrecht ondersteunt de mantelzorgers en is blij met het Bonkelaarhuis.  

 
 VVD Sliedrecht wil onnodige dure zorg voorkomen door vroeg signalering en de 

kracht van het eigen netwerk. 
 

 VVD Sliedrecht blijft waakzaam op de budgetten van de zorg , om deze in 
Sliedrecht betaalbaar te houden. 
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Samenwerken in Sliedrecht 

wordt beter. 

De gemeente Sliedrecht heeft als belangrijke taak een aantal zaken voor u te 
regelen, zoals het ophalen van het huisvuil, het onderhouden van wegen, het 
afgeven van een rijbewijs, ID of vergunning, het aankleden van parken en perken en 
het ontwikkelen van het dorp.  
 
Met de goede communicatie en betrokkenheid naar inwoners en bedrijven toe, 
komen deze plannen tot stand. In Sliedrecht gaan de komende jaren veel nieuwe 
dingen gebeuren. Iedereen informeren en kunnen betrekken bij deze vooruitgang is 
heel belangrijk. De gemeente moet goed bereikbaar zijn en de wens of klacht van de 
inwoner moet goed afgehandeld worden. Waar we als gemeente de inwoners en 
bedrijven kunnen ondersteunen, moeten we dat doen. Burgemeester en wethouders 
hebben daar een belangrijke rol in.   
 
Openbare veiligheid is voor VVD Sliedrecht een belangrijk onderwerp. Politie, 
brandweer en ambulance moeten hun taken kunnen uitvoeren. Wanneer de 
veiligheid in het geding komt, is kan uitbreiding een logisch gevolg zijn. We vinden 
het plaatsen van toezichtcamera’s op bepaalde plaatsen in het dorp om de veiligheid 
te vergroten een goed idee. Veiligheid is van ons allemaal Ieder inwoner draagt bij 
aan de veiligheid van elkaar. Buurttoezicht, wijkagenten en BOA’s verdienen onze 
steun.  
 
De samenwerking in de regio is noodzakelijk, zowel om tegemoetkomingen van het 
rijk te kunnen besteden en ook om het ondernemersklimaat te ontplooien. Voor 
ondernemers is samenwerking van belang. Innovaties en branches die elkaar 
versterken, komen met elkaar in contact en kunnen van elkaar leren. 
 

 VVD Sliedrecht wil de samenwerking in de regio met Drechtsteden, Molenlanden 
tot met Gorinchem. Op zoek naar partners om onze eigen positie te verstevigen. 

 
 VVD Sliedrecht wil de contacten met de provincie aanhalen om zo de ambities 

van deze gemeente te ondersteunen en uit te leggen.  
 

 VVD Sliedrecht wil een open structuur nastreven, waarbij inwoners betrokken 
zijn bij de ontwikkelingen van het dorp. 

 
 
  



 

9 VVD Sliedrecht verkiezingsprogramma 2022-2026   

 

 


