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VOORWOORD

Met veel genoegen bied ik u, namens het bestuur van het lokaal netwerk 
VVD Voorne, het verkiezingsprogramma van VVD Westvoorne 2018-2022 
Lokaal Onderscheidend aan.

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

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

Op deze manier kan de VVD uw belangen beter behartigen.

Want naast de gemeentelijke ambities waarvoor uw lokale VVD 
zich inzet en die u in dit programma kunt lezen, zijn er voldoende 
gemeenschappelijke thema’s, waarbij de drie VVD-fracties op Voorne 
samen kunnen optrekken om voor inwoners een goed resultaat te 
bereiken. Wat dacht u van een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten, 
het stimuleren van de toerisme en recreatiesector, de veiligheid van 
inwoners binnen en rondom onze gemeenten en bereikbare en goede 
gezondheidszorg voor alle inwoners?

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

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

Dick Bosgieter 
Voorzitter van het lokaal netwerk VVD Voorne
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1 INLEIDING

Je huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is jouw thuis en het moet 
staan in een fijne en onderscheidende leefomgeving. Een omgeving

 » waar het uitstekend wonen , sporten en recreëren is

 » waar ruimte is voor eigen initiatief

 » waar iedereen meedoet

 » waar je je veilig voelt en

 » waar onze gemeente er voor ons is.

Voor de VVD Westvoorne is deze gedachte de kern van dit 
verkiezingsprogramma. Daarbij nemen wij in aanmerking dat de gemeente 
Westvoorne na een periode van relatieve stilstand weer vooruit moet. Er 
zijn veranderingen noodzakelijk en die stellen wij voor. Veranderingen die 
realistisch zijn en gebaseerd op duidelijke visies. Visies die vertaald kunnen 
worden in doelen. Doelen die gerealiseerd kunnen worden.

Waar moet je dan aan denken?

 » Wij gaan vernieuwende (lokale) ondernemende partners de 
ruimte geven om onze leefomgeving op een kwalitatief hoger 
niveau te brengen.

 » Wij gaan stimuleren dat inwoners samen werken, wonen, 
ondernemen, leven, sporten en recreëren. Lees de volgende 
hoofdstukken om te weten te komen hoe wij dit gaan 
realiseren.

 » Wij zullen vanuit de gedachte, dat – vroeg of laat – een 
gemeentelijk samengaan op Voorne onafwendbaar is, een 
zodanige koers bewandelen dat een opgelegde herindeling van 
bovenaf wordt voorkomen.

 » Wij gaan met u bepalen welke taken tot de gemeentelijke taken 
behoren en waaraan wij als samenleving bereid zijn geld uit te 
geven.

 » Wij gaan met ons ter beschikking staande middelen zorgvuldig 
om. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Wij willen een 
verhoging van lasten voor u voorkomen.

 » Wij gaan met de regio in gesprek om het maximale uit 
Westvoorne te halen en die onderscheidende plaats in de regio 
te blijven. Ons landelijk netwerk stelt ons daartoe in staat en 
van die kracht gaan wij gebruik maken, dit is onder andere het 
lokaal onderscheidende van de VVD in Westvoorne.
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2 WIJ ZIJN DE SAMENLEVING

De gemeente Westvoorne vormen wij met elkaar. Wij zijn een lokale 
onderscheidende samenleving. De VVD Westvoorne verwacht dat wij 
daar met z’n allen aan meedoen. Dat iedereen participeert op een manier 
die bij hem of haar past. De taak van de gemeente is deze samenleving 
ondersteunen en faciliteren. De inwoners moeten daarom betrokken 
worden bij het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. 

2.1 Zorg: mantelzorg en professionele zorg
Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het 
normaal dat familie, vrienden, buren en vrijwilligers elkaar helpen. De VVD 
is er trots op dat veel inwoners van Westvoorne met liefde zorgen voor hun 
naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor de samenleving. 
De VVD wil dat de gemeente, waar mogelijk, door de inrichting van een 
‘steunpunt mantelzorg’, mantelzorgers bijstaat om te voorkomen dat zij 
overbelast raken. De VVD zal de zogeheten “mantelzorgwaardering”, een 
financiële tegemoetkoming/kortingspas, in stand houden.

Wanneer mantelzorg niet meer toereikend is, staan professionele 
medewerkers klaar voor de ondersteuning die er nodig is.  Dat is ons 
uitgangspunt.

In Westvoorne zijn de gedecentraliseerde taken (WMO (voorheen AWBZ en 
Jeugdzorg) en Wet Werken naar Vermogen) in de achterliggende periode 
redelijk goed uitgevoerd. De beperkingen van een kleine gemeente werden 
ook duidelijk. Dit onderdeel vergt blijvende aandacht, want iedereen 
verdient goede zorg die bij hem of haar past.

Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun 
eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist 
daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichtbij mensen aanbiedt. 
Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. Woningen 
moeten toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een beperking. 
Hulpverlening in deze woningen moet mogelijk zijn. Het eigen woonbedrijf 
van de gemeente vervult bij het realiseren van dit doel een belangrijke rol. 

 » Wij steunen initiatieven voor zorg op kleine schaal

 » De VVD verzet zich tegen het aanwenden van gelden 
bestemd voor zorg voor andere doeleinden

 » De buitensportaccomodaties moeten aangepakt worden: 
eigentijdse en goede voorzieningen, te realiseren in overleg 
met de verenigingen

 » Ook een brede school in Oostvoorne

 » Wij gaan met de jeugd in gesprek over jeugdfaciliteiten
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Met de zorgverleners moeten betere afspraken gemaakt worden, waaronder die over huishoudelijke hulp. 
Er moet door de gemeente verstandig worden ingekocht, bovenal kwalitatief goede en waardevolle zorg. 
Daarnaast moeten we de goede verzorgingshuizen in onze gemeente in stand houden en stimuleren, voor als 
thuis wonen niet meer lukt.

Wij zullen ons blijven verzetten tegen het aanwenden van de gelden bestemd voor de zorg voor andere 
doeleinden. Dat mag nooit meer gebeuren!

Daarnaast moet de gemeente aandacht hebben voor eenzaamheid van ouderen en bewaken dat er in 
Westvoorne voldoende activiteiten zijn voor ouderen. Goed overleg en een constructieve samenwerking 
met de actieve ouderenbonden in de gemeente is zijn hierbij essentieel. De bibliotheek van de toekomst (zie 
paragraaf Onderwijs) kan aan het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen bijdragen en ook de locaties De 
Man, de Merel en de Meander moeten hierin een explicietere functie vervullen.

2.2 Faciliteiten voor de jeugd
Volgens onze jeugd zijn er onvoldoende faciliteiten aanwezig in onze dorpen, ondanks alle sportieve 
mogelijkheden zoals duiken, zwemmen, hockey, tennis, paardrijden, fietsen, (kite)surfen, wandelen, voetbal, 
sportscholen, turnen, gymnastiek, badminton, zeilen en roeien.

We hebben hier te maken met een heel specifiek probleem waar alleen hele specifieke oplossingen uitkomst 
bieden. Eigen onderkomens, een bus en een toegewezen hang- en straatvoetbalplek leveren onvoldoende 
resultaat. De VVD wil concrete voorstellen van de jeugd onderzoeken, maar wij menen dat het aanbod voor de 
jeugd past bij de omvang van onze gemeente.

2.3 Sporten voor iedereen
Sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl en bevordert sociale contacten en netwerken. De VVD hecht 
daarom bijzonder veel waarde aan sport en staat voor het optimaal faciliteren hiervan, zodat iedere inwoner 
kan sporten. Dit uitgangspunt betekent dat de VVD veranderingen in het beleid van de afgelopen jaren 
rondom sport noodzakelijk acht.

Wij leven in één van de mooiste en meest welvarende gemeenten van ons land, maar dat is helaas niet bij alle 
sportverenigingen te zien. Een deel van de buitensportaccommodaties zijn, zeker waar het de opstallen van 
de beide voetbalclubs betreft, sterk verouderd en zelfs gevaarlijk voor de gezondheid van de sporters. Ook de 
velden van de hockeyvereniging zijn technisch sterk verouderd en dienen vervangen te worden door een meer 
eigentijdse voorziening (waterveld). 

De VVD vindt dat opstallen en velden, waarvan het beheer bij de gemeente berust, moeten worden 
opgewaardeerd, indien de opstallen en velden niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Dat is, hoewel 
nu richting de verkiezingen geld door de coalitie wordt toegezegd, de afgelopen jaren niet of onvoldoende 



gebeurd. De VVD wil dit beleid veranderen en is van mening dat 
sportverenigingen eigentijdse voorzieningen verdienen. Daar staat 
tegenover dat de VVD met deze verenigingen ook wil onderzoeken of, en 
in hoeverre een verzelfstandiging van het beheer (onder de verkrijging 
van een vaste subsidie) haalbaar is. Verenigingen krijgen op die manier 
veel meer grip op hun voorzieningen en zijn niet langer afhankelijk van 
gemeentelijk beleid. 

Gelijktijdig is de VVD bereid om met die sportverenigingen, die in het 
verleden het beheer reeds geheel of gedeeltelijk hebben verzelfstandigd,  
zoals de tennisclubs, in gesprek te gaan over de staat van hun 
accommodaties, de kosten van beheer en de toekomstige situatie.

De VVD is er overigens groot 
voorstander van dat door de 
gemeente eerst inzichtelijk wordt 
gemaakt hoeveel financiële 
ondersteuning de sportclubs direct 
of indirect vanuit de gemeente 
verkrijgen. Door deze informatie 
transparant te maken kan een 
goed debat worden gevoerd 
en gefundeerde beslissingen 
over de uitgaven en eventuele 
verzelfstandigingen worden 
genomen. 

Voorts is de VVD voornemens om de 
problematiek rond de afstemming en 
beschikbaarheid van de beschikbare 
complexen voor de binnensporten 
(en andere verenigingen) op te 
lossen. De complexen zijn er voor 
ons allemaal en zo veel als mogelijk 
moet iedere vereniging hier onderdak kunnen vinden. Wij vinden ook dat 
de gemeente aan de aanbodkant fouten maakt door nieuwe complexen (de 
Brede School in Rockanje) te bouwen, waarin niet voor alle binnensporten 
(of buitensporten met perioden binnen) technisch gezien ruimte kan 
worden geboden.  Inventariseer de behoefte en eisen waaraan het complex 
moet voldoen, verwerk dit in het bouwplan en ga dan bouwen.

De VVD wil verder de paardensport meer ruimte geven in onze gemeente. 
De onderscheidende ligging van onze gemeente maakt dat deze uitstekend 
geschikt is voor de paardensport. De VVD wil dan ook het aantal 
ruiterpaden vergroten, en op zodanige wijze dat paarden, wandelaars en 
fietsers elkaar niet kunnen hinderen, alsook bestaande ruiterpaden waar 
mogelijk op elkaar laten aansluiten.

2.4 Kunst en Cultuur
Cultuur maken wij als samenleving. Wij moeten er alles aan doen om in 
stand te houden wat wij binnen onze gemeente hebben. Dan hebben wij 
het onder meer over de verschillende amateurverenigingen: de fanfare, 

Sporten in de buitenlucht.
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toneel, de dans- en gymnastiekclub. De gemeente moet voor hen een faciliterende rol vervullen, waaronder 
het in stand houden van geschikte onderkomens. De VVD wil de samenwerking met de maatschappelijke 
organisaties die actief zijn binnen dit domein, waaronder de Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne en 
Kunstwerk Westvoorne, intensiveren.

Onze gemeente is (helaas) te klein voor een (financieel ook realistisch) eigen podiumbeleid, maar de VVD wil 
onderzoeken of wij dit in samenwerking met de omringende gemeentes, meer dan nu het geval is, kunnen 
vormgeven. De VVD heeft als landelijke partij voldoende contacten om dit te kunnen opzetten.

2.5 Onderwijs als basis
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Het is één van de 
plekken voor zelfontplooiing. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in 
Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van u en 
uw kind, ook de samenleving heeft er belang bij.

Het maximaal faciliteren van kwalitatief basisonderwijs vindt de VVD dan ook van groot belang. Voor de VVD 
staat centraal dat dit onderwijs moet worden gecombineerd met een breder aanbod, zoals buitenschoolse 
sport- en spelactiviteiten en een bibliotheek van de toekomst (een maatschappelijk hart, een plaats die 
uitnodigt om (digitaal) te lezen, huiswerk te maken, te studeren, cursussen te volgen, te werken, te ontmoeten 
en inspiratie op te doen, off- en online).

Na de verkiezingen in 2014 besloten D66, PW en de VVD zich vol in te zetten voor het realiseren van een 
Brede School in Rockanje en Oostvoorne. Inmiddels zijn er voor Rockanje de nodige besluiten genomen 
en is de bouw en realisering aanstaande. De VVD steunt de voortvarende aanpak van harte, hoewel wij 
bezwaren hebben tegen enkele door het huidige college gekozen aspecten in de uitwerking, zoals de beoogde 
invulling van de multifunctionaliteit van het complex in Rockanje en de daaruit voortvloeiende financiële 
consequenties. Zo zet de VVD bijvoorbeeld grote vraagtekens bij het wederom zelf uitvoeren van het beheer 
van het complex (een extra ‘M’ in aanvulling op reeds bestaande (uiterst kostbare) voorzieningen (Meander 
en De Man)). In de onderliggende exploitatiebegroting van de Brede School in Rockanje wordt in dit stadium 
een jaarlijkse onder-dekking voorzien van circa EUR 50.000,-. Dit gevoegd bij de reeds bestaande jaarlijkse 
tekorten bij de bestaande M’s, ziet de VVD graag andere oplossingen voor de exploitatie, zonder dat dit de 
functionaliteit van de Brede School aantast. 

De VVD zal zich de komende periode inzetten voor het realiseren van een Brede School in Oostvoorne. Zij zal 
dit doen in goed overleg met de betrokken scholen en in aanmerking nemende de financiële consequenties.

2.6 Integratie
Wij gaan onze sociale plicht om vluchtelingen op te vangen niet uit de weg. De hier gehuisveste statushouders 
nemen wij graag op in onze samenleving en wij verwachten van hen dat zij meedoen en zich aanpassen. 



3 ECONOMIE

Een gezonde (lokale) economie is cruciaal. Het vormt het fundament van 
de samenleving en is bepalend voor het welvaartsniveau. Dat niveau is 
medebepalend voor de aantrekkelijkheid voor mensen (buitenstaanders) 
om deel te willen uitmaken van onze samenleving en daarmee dus van de 
leefbaarheid van onze gemeente. De lokale economie genereert inkomen 
en werkgelegenheid, zeker in de toerisme- en recreatiesector.

Het is een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de lokale 
economie kan floreren. Zij moet zorgen voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor ondernemers. Initiatieven van ondernemers 
moeten worden toegejuicht in plaats van tegengewerkt. De gemeente 
moet ondernemers faciliteren. Zij moet met hen meedenken in plaats 
van voor hen denken. Regelgeving moet worden aangepast waar het de 
samenleving niet hindert en het expansieruimte geeft aan ondernemers. 
Bovendien moet de gemeente (ruimtelijke en vergunnings-) procedures zo 
snel mogelijk laten verlopen en, waar wenselijk en mogelijk, inzetten op 
flexibele bestemmingsplannen. 

Meer dan voorheen is samenwerking tussen politiek, bestuurders en 
lokale ondernemers van belang om de snel veranderende economie en het 
consumentengedrag lokaal te stimuleren. 

3.1 Ondernemers: detailhandel, bedrijfsleven en ZZP’ers
De detailhandel kan niet (alleen) bestaan van inwoners en is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de toerist en recreant die onze mooie 
onderscheidende gemeente bezoekt.

De kwaliteit en exclusiviteit van het aanbod moet meer onderscheidend 
worden om winstgevend te blijven in het razendsnel veranderend 

 » Wij gaan innovatieve onderscheidende ondernemingen die 
door hun opzet of product niet direct te koppelen zijn aan 
het industriële havencomplex om ons heen de ruimte geven 
hun ambities te realiseren

 » Met recreatieondernemers zullen wij inzetten op ‘warme 
bedden’: toeristen die geld uitgeven in onze gemeente

 » Wij willen voor u de bestaande detailhandel in de dorpen 
behouden en nieuwe detailhandel de ruimte geven door de 
detaillist bij te staan om onderscheidend te zijn ten opzichte 
van het online winkelen

 » Flexibele bestemmingsplannen zijn nodig om de agrarische 
sector de ruimte te geven die voor het bestaan noodzakelijk 
is

 » Wij gaan het toeristenseizoen oprekken



VVD Westvoorne verkiezingsprogramma 2018 - 2022 “Lokaal Onderscheidend” 11
VVD Westvoorne is onderdeel van VVD Voorne 

detailhandel-landschap. Wie winkelt er immers niet online? De VVD denkt dat de detailhandel alleen kan 
overleven als ‘boodschappen doen’ een uitje is. Wij willen de detailhandel daarbij helpen. De aanblik netjes 
houden, goede parkeergelegenheid en mooie straten en trottoirs waar het goed vertoeven is.

De gemeente dient geen beperkingen te stellen aan opening- en/of sluitingstijden. Zij moet faciliteren: geen 
gedoe met vergunningen en een menselijk handhavingsbeleid. Een kopje koffie bij de bakker, een glaasje wijn 
in de kledingzaak of een borrel bij de nieuwe haring… dat moet kunnen. Het starten van een terras door een 
detaillist moet te realiseren zijn zonder te 
veel gedoe. Natuurlijk moet een rommelig 
straatbeeld worden voorkomen, maar dat 
lukt door een goede samenwerking met de 
ondernemers zeker.

Een florerende detailhandel maakt 
onze dorpen leefbaar en ook het 
woningmarktdossier is onlosmakelijk 
verbonden met het welvaren van de 
detailhandel en het voorzieningenniveau voor 
de inwoners.

Met een enorm Haven Industrieel 
Complex (HIC) in onze omgeving en goed 
gefaciliteerde industriegebieden in de ons 
omringende gemeentes vinden wij dat er binnen onze gemeente meer ruimte moet komen voor innovatieve 
onderscheidende ondernemingen, die door hun opzet of product niet direct te koppelen zijn aan het 
industriële complex om ons heen. Zeker gezien de te verwachten toekomstige ontwikkelingen (minder fossiel 
brandstofgebruik) en de reeds ingezette transities vanwege deze verwachting, dient de gemeente meer in te 
zetten op de vestiging van andersoortige bedrijven dan gelieerd aan het HIC. Ofwel, technologiebedrijven, 
ondernemingen met intelligente machines om hun productieproces te digitaliseren, bedrijven met een 
duidelijk duurzaam karakter en ondernemingen die intelligente software ontwikkelen om hun klanten te 
helpen. 

De VVD vindt dat schone industrie in onze gemeente veel meer de ruimte moet krijgen. Wat dacht u van 
verscholen in een duin aan de Noordoever van het Oostvoornse meer, mogelijk als aanbouw van een bestaand 
recreatief horecapand? Wij steunen dan ook de recent in gang gezette initiatieven voor de ontwikkeling van 
een marine biotechnologie bij het Oostvoornse meer, als onderdeel van de zogenaamde Blauwe Maas, van 
harte.

Daarnaast meent de VVD dat wij samen met de gebruikers moeten nadenken over het gebruik en de inrichting 
van de twee bedrijventerreinen in Oostvoorne en Rockanje. Moeten we misschien de twee bedrijventerreinen 
reorganiseren, anders indelen? Bijvoorbeeld op de Moolhoek de vreemde en soms wringende combinatie 
van een paardenbak en bedrijven voor beide goed oplossen? En de groei concentreren op de Pinnepot 
in Oostvoorne en aan de Noordoever van het Oostvoornse meer? Een gesprek dat de VVD graag met de 
desbetreffende ondernemers aangaat, vanzelfsprekend in het licht van de mogelijkheden en het belang van 
omwonenden in aanmerking nemende.

De VVD vindt verder dat ZZP-ers, de Zelfstandige Zonder Personeel, eveneens ruimte moet worden geboden 
om zich binnen onze gemeentegrenzen door te ontwikkelen. Veel innovatieve en onderscheidende bedrijven 
zijn vanuit een ZZP-situatie gestart. De ZZP-er verdient dan ook onze aandacht en ondersteuning. De VVD wil 
voorkomen dat zij te maken krijgen met handhavend optreden, indien zij in eerste instantie werken vanuit 
huis. Voorts wil de VVD zorgen voor voldoende locaties in de gemeente waar de ZZP-er zich kan vestigen 
wanneer de onderneming groeit.

Veraweld in actie: lasrobot voor pijpleidingen. Onderscheidend product 
geproduceerd door Vermaat Technics in Rockanje.



3.2 Toerisme en recreatie
Een belangrijke drager van onze Westvoornse economie is de toerisme- en 
recreatiesector. De gemeentelijke opbrengst van de toeristenbelasting – 
alleen voor verblijfstoerisme – is nu al meer dan EUR 950.000 per jaar. Al 
deze toeristen besteden vervolgens geld in onze dorpen met omzet voor 
ondernemers tot gevolg. Ongeveer een derde van de werkgelegenheid in 
Westvoorne is direct verbonden met deze sector.

De VVD wil er met de recreatieondernemers naar streven dat ‘warme 
bedden’ in ons toeristisch aanbod uitgangspunt wordt. Ofwel, toeristische 
hotels, bed & breakfasts of zomerhuisjes en dus minder ‘koude bedden’, 
de vaste staanplaatsen op campings. Kortstondig bezoek is namelijk 
economisch vele malen aantrekkelijker dan langdurig seizoensgebonden 
verblijf. 

De VVD wil ook maatregelen nemen om het toeristenseizoen te verlengen. 
Een mogelijkheid om dit te bereiken zijn flexibele bestemmingsplannen, 
die recreatieondernemers bijvoorbeeld bredere exploitatiemogelijkheden 
kunnen bieden. Verder wil de VVD dat de gemeente vooral inzet op 
het faciliteren van de recreatieondernemers door te zorgen voor een 
aantrekkelijke openbare ruimte, voldoende parkeergelegenheden, goede 
fiets- en wandelroutes en ruiterpaden. 

De nieuwe fietsroutes liggen er, maar verbetering is nog mogelijk. De 
VVD wil dat de verbindingen tussen het duin- en boslandschap en het 
waterrijke natuurgebied geoptimaliseerd worden. De nieuwe woonwijken 
dienen dan direct op de fietsroutes aangesloten te worden, eveneens 
dient goed gekeken te worden of er veilige routes van en naar scholen 
en sportverenigingen zijn. Zo veel als mogelijk moeten de fiets- en 
wandelroutes gescheiden worden van (bestaande) autowegen. Eventuele 
initiatieven vanuit inwoners moeten worden omarmd. Voorts zal de VVD 
de fysieke ontsluiting voor verkeer van en naar de recreatieondernemers 
aanpakken, voor zover die ontsluiting nu onvoldoende is. Ook heeft de 
VVD oog voor een goede digitale bereikbaarheid in de gemeente en wil zij 
ervoor gaan zorgen dat overal in de gemeente een goed mobiel netwerk 
beschikbaar is.

De gemeente 
moet hiernaast, 
nadrukkelijker dan nu, 
bij het maken van de 
evenementenagenda, 
inzetten op de kort 
verblijvende toerist 
en deze agenda niet 
noodzakelijkerwijs 
concentreren op de 
zomermaanden. Benoem 
een terugkerend 
aantrekkelijk thema 
en programmeer daar 
andere evenementen Na een dag hard werken aan het strand recreëren.
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omheen. Durf dit aanbod onderscheidend te maken en probeer waar mogelijk het tijdstip van  evenementen 
op elkaar af te stemmen. De gemeente zou ondernemers in elkaar beïnvloedende sectoren moeten stimuleren 
om hun aanbod op elkaar af te stemmen door hierover met hen in gesprek te gaan. 

De VVD vindt toeristenbelasting gerechtvaardigd, maar uitdrukkelijk alleen als deze overwegend wordt ingezet 
voor de verbetering en instandhouding van recreatieve (sportieve) voorzieningen en het beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte daar waar deze een duidelijke relatie heeft met toerisme en recreatie. Over de 
besteding ervan legt de gemeente jaarlijks verantwoording af.

Bovendien vindt de VVD dat de toeristenbelasting de komende periode niet mag worden verhoogd en bij 
voorkeur wordt deze verlaagd. 

Een vastgesteld bedrag/percentage van de toeristenbelasting wordt tot op heden gebruikt voor regionale 
marketing en promotie (via Marketingorganisatie Op Voorne Putten (MOVP). De VVD vindt dat de bijdrage 
van de gemeente Westvoorne aan deze marketingorganisatie te hoog is. De gemeente betaalt veel meer dan 
andere gemeenten. Dit moet worden gecorrigeerd. Bovendien vindt de VVD dat onderzocht moet worden of 
de promotie effectief is en het de gemeente daadwerkelijk voordeel oplevert, zulks in het licht van de kosten 
die met deze afdracht gepaard gaan. Wanneer er geen substantieel voordeel is, dan is de VVD er voorstander 
van de relatie met de marketingorganisatie Op Voorne Putten te heroverwegen.

Bij de keuzes die de gemeente maakt zal altijd het belang van de bewoners voorop staan en worden 
meegewogen. Hun rol en positie is niet ondergeschikt aan het individuele ondernemersbelang. De VVD 
wil bovendien altijd kiezen voor hoogwaardige voorzieningen met zichtbare onderscheidende kwaliteit. 
Westvoorne heeft prachtige natuurgebieden waar bewoners en bezoekers van genieten en dat moet zo blijven.

Samen met de recreatieondernemers wil de VVD deze sterke sector behouden en verder en op 
onderscheidende wijze versterken. Dat dit mogelijk is, is gebleken in Rockanje. De fraaie en nuttige 
vernieuwingen die op en aan het strand van Rockanje hebben plaatsvonden, zoals toilet- en 
douchevoorzieningen, wifi, parkeerfaciliteiten en een strandinrichting met speeltoestellen, zijn een gevolg 
van onderscheidend VVD-beleid dat is uitgevoerd in goed overleg met de betrokken ondernemers. Alle 
investeringskosten worden gedekt door de parkeergelden van bezoekers buiten onze gemeente.

3.3 Agrarische sector
De land- en tuinbouw beslaat in Westvoorne een groot gedeelte van het grondgebied. Zowel ruimtelijk als 
economisch is deze sector een belangrijke factor. De gemeente onderkent de in de sector gaande tendens 
van schaalvergroting en functiewijziging. Wij willen met flexibele bestemmingsplannen de bedrijven zo goed 
mogelijk faciliteren. Onder meer de indeling van de bouwvlakken zal, als het 
aan ons ligt, in goed overleg met de betrokkenen worden vastgesteld. Ook na 
invoering van de (nieuwe) Omgevingswet, waarbij veel wet- en regelgeving 
gedecentraliseerd zal gaan worden en gemeenten meer beleidsvrijheid 
krijgen, moet de agrarische sector de benodigde ruimte worden gegeven. 
De VVD is tegen scherpere lokale regels dan de reeds vastgestelde Europese, 
nationale en provinciale wet- en regelgeving.

De VVD wil ook investeren in en ruimte geven aan de agrarische sector om 
het landelijk gebied vitaal te houden. De ruimtelijke kwaliteit moet worden 
behouden en tevens dient de werkgelegenheid, alsmede de innovatiekracht 
en kennis van deze, soms hightech, sector te worden vergroot.

Daarnaast willen wij investeren in zowel de fysieke als digitale 
ontsluiting van de sector. Er dienen voldoende brede wegen te zijn en 
verkeersbelemmerende maatregelen moeten worden verminderd, zodat een 
goede en veilige doorstroming van land- en tuinbouwverkeer gegarandeerd 
is. Een goede digitale infrastructuur in het buitengebied is noodzakelijk voor 

Grand cru classé tomaten uit 
Tinte.



het moderne agrarische bedrijf, waarin veel data wordt verwerkt. Het is 
bovendien noodzakelijk, omdat wet- en regelgeving boeren en tuinders 
verplicht allerlei (digitale) registraties en communicaties te verwerken. 
Zonder goed mobiel netwerk is dat niet mogelijk.

3.4 Duurzaamheid: energie, afvalstoffen en biodiversiteit
De VVD vindt het belangrijk om zuinig om te gaan met onze prachtige 
omgeving: zuinig met energie en water en tevens goed omgaan met het 
milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid biedt ook een kans voor economische ontwikkeling. De 
gemeente moet duurzaamheid stimuleren (maar niet tegen elke prijs). Zij 
kan dit doen door het aantal regels te verminderen en vol in te zetten op 
eenvoudigere procedures. Initiatieven tot energiebesparing  in woningen, 
kantoren en bedrijven moeten door de gemeente worden omarmd. 
Bovendien meent de VVD dat het gemeentelijk woonbedrijf zo veel als 
mogelijk moet gaan inzetten op het verbeteren van de duurzaamheid 
van haar woningen en het streven moet zijn dat nieuwe woningen 
energieneutraal worden.

De VVD zal constructief meedenken met initiatieven van inwoners en 
ondernemers tot het lokaal opwekken van duurzame energie. Voor 
wat betreft windturbines is en blijft de VVD van mening dat deze niet 
thuishoren in een landschappelijk gebied, waaronder beschermde 
natuurgebieden en op plaatsen waar inwoners van onze gemeente daarvan 
hinder ondervinden. Een situatie zoals in Heenvliet en Geervliet mag 
niet ontstaan in onze gemeente. Het is bovendien niet de bedoeling dat 
Westvoorne de opgaves van andere gemeente gaat dragen.

De gemeente moet het beleid voortzetten dat, bij iedere beslissing 
die zij neemt, wordt stilgestaan wat de gevolgen zijn voor het 
duurzaamheidsbeleid en daarop haar afwegingen baseren.

Zonder enige 
terughoudendheid 
ten opzichte van de 
landelijke initiatieven 
moet volgens de VVD 
onze gemeente de 
lat van afvalscheiding 
aanzienlijk hoger 
leggen. Goed en 
doelmatig gescheiden 
afval zal leiden tot 
maximaal hergebruik 
van veelal elementaire 
grondstoffen. De VVD 
zet op basis hiervan, 
met een doelgerichte 
combinatie van 
inzameling en afgifte 
van huishoudelijk (grof)

Een duurzame onderneming tegenover het Haven 
Industrieel Complex.
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afval, nadrukkelijk in op het realiseren van de landelijke doelstelling (75% in 2020) ten aanzien van scheiding 
en hergebruik van afvalstoffen. De VVD zal zich daarnaast inzetten voor het handhaven van de periodieke 
inzameling van grofvuil.

De VVD staat voor een groene openbare ruimte. Dat is plezierig wonen. Tevens draagt het meer klimaat-
adaptief maken van de woonomgeving bij aan het voorkomen van wateroverlast en versterkt het de 
biodiversiteit.



4 LEEFOMGEVING

Prettige woonbuurten en dorpskernen, prachtige villawijken, een 
verleidelijke vrije sector, bereikbaarheid van school en werk, aanwezigheid 
van openbaar vervoer, een mooi ingerichte groene woonomgeving, 
voldoende speelvoorzieningen, recreatieve fiets-, wandel- en ruiterroutes 
en het niveau van de voorzieningen zijn bepalende factoren voor mensen 
om hier te willen (komen) wonen.

Wij willen de kwaliteit van de 
leefomgeving op een hoog niveau 
brengen/houden. Helaas is de kwaliteit de 
laatste jaren achteruitgegaan. Dat gaan 
wij aanpakken. Bij nieuwe ontwikkelingen 
zullen wij waken voor een kwalitatief 
goede leefomgeving voor onze inwoners.

Onze dorpen liggen in natuurgebieden 
die door anderen dan de gemeente 
worden beheerd, zoals het Zuid-Hollands 
Landschap, SBB en Natuurmonumenten. 
Wij moeten met hen een goede 
relatie hebben en houden. In overleg moeten wij bekijken welke 
verbeteringen denkbaar zijn, zoals kleine boskavels of het ontwikkelen van 
natuurcorridors in combinatie met recreatieve routes. De VVD ziet in het 
‘tussengebied’ (het gebied tussen de natuurgebieden) ruimte voor natuur-
recreatie-woongebieden.

Het landelijke gebied van Westvoorne kenmerkt zich van oudsher als een 
agrarisch gedomineerd kleinschalig landschap met verspreid staande 
bebouwing. Stap voor stap ontwikkelt het zich naar een serie weggetjes 
waarlangs grote kavels zijn gevestigd met woonbebouwing. Veel van de 
kavels zijn omringd met hoog opgroeiende heggen, er ontstaat daarmee 
een nieuw soort fraai heggenlandschap.

 » Wij willen onderscheidend landschappelijk wonen stimuleren

 » Recreatieve routes in onze gemeente willen wij vormgeven als 
‘natuurcorridors’

 » De overheid is primair verantwoordelijk voor de veiligheid: 
de politie en BOA’s moeten zichtbaar aanwezig zijn in onze 
samenleving en optreden waar nodig

 » Wij willen dat er niet langer bezuinigd wordt op de openbare 
ruimte: stoeptegels horen recht te liggen, gras moet niet de 
maatstaf zijn en wegen moeten onderhouden worden

 » Wij zetten onze landelijke en regionale contacten in voor een 
goede en veilige bereikbaarheid van onze gemeente

Deze verstopt zich nog; mogelijk hebt 
u haar ouders al gezien?
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4.1 Wonen in Westvoorne 
In onze razendsnel veranderende maatschappij is er dringend behoefte aan flexibele (bestemming)plannen, 
waarbij snel ingespeeld kan worden op goede initiatieven. Voor de VVD moet dit de norm worden, omdat het 
nieuwbouw in de vrije sector gemakkelijker maakt. De VVD is daarnaast groot voorstander van het bouwen 
van meer starterswoningen en seniorenwoningen, die tegen gunstige voorwaarden aangeboden moeten 
kunnen worden. De VVD ziet hier een nadrukkelijke rol voor het gemeentelijk woonbedrijf weggelegd. 
Voorkomen moet en kan worden dat jongeren die in onze gemeente zijn opgegroeid en hier graag willen 
blijven wonen naar andere gemeenten moeten verhuizen, omdat er voor hen geen woningen zijn. Datzelfde 
geldt voor senioren.

De VVD heeft aangetoond, naast eventuele initiatieven die het woonbedrijf kan en volgens de VVD zou 
moeten nemen, in staat te zijn bijzondere type woningen gerealiseerd te krijgen. Zo besloot zij indertijd samen 
met D66 en PW de tweede fase van De Ruy in Oostvoorne te bouwen en keken wij al naar het eindelijk eens 
realiseren van, desgewenst aangepaste, plannen voor de Drenkeling in Rockanje. De komende jaren moet dit 
project worden gerealiseerd. 

Bij de transformatie van agrarisch gebruik naar wonen moet goed gekeken worden naar de wijze waarop dit 
landschappelijk wordt ingepast. Landelijke woonvormen, zoals wonen rondom een erf, en het realiseren van 
dierweides en collectieve moestuinen en boomgaarden zijn goede ideeën. Bij verkavelingen moet hiermee 
rekening worden gehouden.

4.2 Verkeer en Vervoer
Onze gemeente heeft een bijzondere ligging. Een goede en veilige bereikbaarheid en ontsluiting is cruciaal. De 
VVD wist in 2014 via haar regionale en landelijke contacten voldoende gelden aan te trekken om het project 
Stenen Baakplein te laten starten om zodoende de ontsluiting van onze gemeente richting de A15 veilig én 
snel te laten verlopen. Dergelijke initiatieven moeten meer aandacht krijgen en landelijke partijen zoals de 
VVD hebben de contacten om dit te realiseren. Daarin onderscheidt de VVD zich van lokale partijen.

Ook voor een goed functionerend openbaar vervoer maakt contact in de regio (Metropoolregio) noodzakelijk. 
De VVD heeft die en zal deze inzetten om goed openbaar vervoer in onze gemeente te behouden. Openbaar 
vervoer is immers van cruciaal belang voor veel inwoners, waaronder zij die moeilijk ter been zijn en 
scholieren/studenten. De VVD zal haar contacten inzetten om een goede aansluiting van de bus rijtijden te 
krijgen en/of te behouden. 

Hiernaast vindt de VVD dat lokaal, binnen de gemeentegrenzen, goed 
gekeken moet worden naar de infrastructuur. Verschillende kruispunten 
in onze gemeente zijn, zeker nabij scholen en sportverenigingen, te 
gevaarlijk. Hardrijders moeten worden aangepakt, 30-kilometerzones 
moeten worden ingesteld en drempels geplaatst waar deze effectief 
zijn. Ook moet goed bekeken worden hoe middelbare scholieren naar 
hun scholen buiten onze gemeentegrenzen fietsen en moet er voor 
gezorgd worden dat dit een veilige route is.

De Westvoorneweg, met fraai ingerichte rotondes blijft door het 
gebruik van zwaar transport een buitengewoon gevaarlijke weg waar bij 
de provincie nadrukkelijk aandacht voor moet worden gevraagd. Vooral 
om dit verkeer straks beter om te leiden bij het gereedkomen van de 
Blankenburgtunnel en na verbreding van de N57.

4.3 Openbare ruimte
De VVD wil doorgaan met de door de VVD ingezette dorpsvernieuwing. 
Wat ons betreft is de Stationsweg in Oostvoorne de norm voor (her)
inrichting geworden en is het Dorpsplein in Rockanje hét voorbeeld van 

De VVD gaat de slechte wegen en 
losliggende stoeptegels aanpakken.



ondernemend besturen.

De van oorsprong kwalitatieve en waardevolle inrichting van onze 
gemeente, gekoppeld aan de ligging in een plezierige leefomgeving, 
maakt al decennialang onze dorpen tot een zeer gewilde woonplek. Uit 
verschillende bronnen verneemt de VVD dat jonge, ondernemende mensen 
de stad verlaten om in onze gemeente te komen wonen (in plaats van de 
vinexwijken rondom de steden). Deze tendens moet worden gestimuleerd. 

De VVD wil de jarenlange bezuinigingen op zowel de inrichting als het 
dagelijks onderhoud stoppen. Hierdoor is de kwaliteit van de openbare 
ruimte op beide fronten ernstig aangetast. De inrichting met heesters werd 
alweer geruime tijd geleden getransformeerd tot gazon en inmiddels zelfs 
tot grasvelden. Bloemperken maken in het geheel nauwelijks meer deel 
uit van onze kernen. Recentelijk zijn de eertijdse perken vervangen door 
enkele bloembakken aan een lantaarnpaal. Op zich een redelijke oplossing 
maar ons inziens onvoldoende om de oorspronkelijke belevingswaarde te 
herstellen.

Met het onderhoud van de infrastructuur is het nog droeviger gesteld. 
Overwegend wordt slechts onderhoud gepleegd op basis van een daartoe 
ontwikkeld “piepsysteem”. Van planmatig onderhoud, mede gebaseerd op 
de aanwezige bijzonderheden (zoals boomwortels) is nauwelijks sprake. 
Het structureel ontbreken van de benodigde financiële middelen zorgt 
anno 2018 voor een op vele plaatsen slechte staat van wegen, trottoirs en 
overige verhardingen. En dit zorgt voor risicovolle situaties (zo constateerde 
ook de rekenkamer).

Wij willen de openbare ruimte aanpakken. De VVD meent dat, op basis 
van een vakmatig opgesteld beheerplan, voldoende middelen beschikbaar 
moeten komen om enerzijds het achterstallig onderhoud op te heffen 
en daarnaast om structureel financiële middelen te reserveren voor het 
uitvoeren van planmatig jaarlijks onderhoud.

Het kan in de ogen van de VVD Westvoorne niet zo zijn dat de uit 
voorgaande jaren opgebouwde status van kwalitatief hoogstaande 
gemeente verwordt tot een kleurloze gemeenschap van “dertien in een 
dozijn”.

Financieel betekent dit keuzes maken. Keuzes die wellicht minder 
goed passen bij het oprichten en/of in stand houden van andere veelal 
selectieve voorzieningen. “Kiezen voor kwaliteit” dient, waar het de VVD 
betreft, echter in veel gevallen voorrang te krijgen. Het is tenslotte onze 
leefomgeving.

4.4 Veiligheid: criminaliteit en vernielingen voorkomen 
Veiligheid moet topprioriteit zijn. In Westvoorne zien we de politie 
(wijkagent) en Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) te weinig. Zij 
moeten zichtbaar zijn om veiligheid te waarborgen: vaker in de kernen 
aanwezig, op de fiets, tussen de mensen, onderdeel van onze kleine 
samenleving! Zij moeten optreden wanneer de situatie daar om vraagt. 
De gemeente moet schade aan gemeentelijke eigendommen op daders 
verhalen.
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De hulpdiensten moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn en op tijd komen als je ze nodig hebt, ongeacht waar 
ze vandaan komen.

Daarnaast kunnen wij allemaal bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente moet open staan 
voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-Buurtpreventiegroepen. Veiligheid is een 
gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige 
situaties te melden bij de politie en elkaar.

De VVD is van mening dat een centraal georganiseerd feestelijk vuurwerk moet leiden tot een totaalverbod op 
het individueel afsteken van vuurwerk in Westvoorne.

4.5 Bescherming tegen risico’s van de buurman, het Haven Industrieel Complex
Westvoorne grenst direct aan het grootste Haven Industrieel Complex (HIC) van Europa. Deze ligging brengt, 
naast economische belangen en kortbij gelegen werkgelegenheid, de nodige risico’s met zich mee.  Dit 
vraagt voortdurende alertheid van het gemeentebestuur om ontwikkelingen, welke van directe invloed 
zijn op het woonklimaat van onze dorpen, te onderkennen en waar gewenst te beïnvloeden. Om tijdig te 
kunnen reageren en zo in te kunnen spelen op het verhinderen van ongewenste toename van mogelijke 
risico’s (geluid, stof en/of stank etc.) is in 2016 een raadsbreed gedragen convenant afgesloten tussen het 
gemeentebestuur en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) als eigenaar van het havengebied. In dit convenant is 
onder andere de overlegstructuur tussen partijen geregeld en daarnaast zaken vastgelegd als bepalen van de 
veiligheidscontour en het inrichten van een geluidmeetnet. 

De VVD zal zich binnen de raadsomgeving voortdurend inzetten voor het bewaken van deze afspraken en 
waar nodig en/of gewenst haar kanttekeningen plaatsen bij beoogde ontwikkelingen welke het woonklimaat 
beïnvloeden en mogelijke risico’s doen toenemen. Gelet op het veelal specifieke en wetmatige  karakter van 
de beoogde ontwikkelingen binnen het HIC maakt de lokale VVD daarbij veelal gebruik van de aanwezige 
kennis binnen de bovenregionale en/of landelijke expertise van de VVD. 

4.6 Digitale bereikbaarheid
De digitale bereikbaarheid van onze inwoners en 
het bedrijfsleven is niet zoals dat in 2017/2018 zou 
moeten zijn. Op verschillende plekken in onze dorpen 
ondervinden inwoners met hun (mobiele) digitale 
apparaten slecht bereik en/of zijn er veel storingen. In het 
buitengebied is dit probleem nog veel groter. Hiervoor in 
de paragraaf over recreatie en toerisme en de agrarische 
sector werd hieraan al gerefereerd. De VVD Westvoorne 
zal er alles aan doen om de digitale bereikbaarheid van 
onze inwoners en het bedrijfsleven te verbeteren en te 
optimaliseren. Zij zal daartoe gesprekken aangaan met de 
providers en inzetten op voldoende masten in of rondom 
onze gemeente en verschillende typen netwerken, 
zodat iedereen gebruik kan maken van een goed mobiel 
netwerk.

Iedereen moet goed digitaal bereikbaar zijn.



5 LOKAAL BESTUUR

Het bestuur dient zo effectief en efficiënt mogelijk te opereren, waarbij 
het uitgangspunt dienstbaar en facilitair zijn aan de gemeenschap en 
verantwoordelijk omgaan met gemeenschapsgeld een vereiste is.

Het lokale bestuur van Westvoorne zit in de knel. Dat geldt overigens 
ook voor andere kleine gemeenten. De centrale overheid, de provincie 
en de Metropoolregio zien ons volledig over het hoofd. Bijvoorbeeld: als 
er binnen de Metropoolregio over recreatie wordt gesproken, heeft men 
het over de stranden van Hoek van Holland en het belang van toerisme 
voor die omgeving. Het gaat niet over Westvoorne! Lokale partijen zonder 
landelijk en regionaal netwerk, die zich overwegend naar binnen richten,  
dragen hieraan bij. Stevige profilering door het bestuur kan verandering 
brengen in deze situatie.

De VVD Westvoorne, met een landelijk netwerk achter zich, is in staat dit 
stevige profiel te realiseren en Westvoorne weer op de kaart te zetten.

5.1 Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
Ruim 10 jaar geleden besloten de vijf gemeenten op Voorne-Putten tot een 
vrijwillige samenwerking onder de naam Samenwerking Voorne-Putten 
(SVP). Helaas is de conclusie van alle politieke partijen op Voorne dat deze 
vrijwillige samenwerking feitelijk niet werkt. Het levert veel frustraties op 
en kost veel geld, tijd en energie die beter besteed kan worden. Dat er 
samengewerkt moet worden staat voor iedereen buiten kijf.

Wij willen graag meewerken aan de ophanden zijnde intensieve 
samenwerking door de drie ambtelijke organisaties te fuseren. Hoewel dit 
naar ons idee wel een dure tussenstap is naar één gemeente Voorne.

Uiteindelijk is één gemeente Voorne namelijk onvermijdelijk. De 
decentralisatie van allerlei taken door de rijksoverheid aan de gemeenten 
veroorzaakt dit, maar ook noodzakelijke schaalvergroting zal dit 
onontkoombaar maken. Willen de dorpen Oostvoorne, Rockanje en Tinte in 
de toekomst grip houden op de leefomgeving en daarmee het leefklimaat 
in de dorpen, dan moeten wij een vuist kunnen maken tegen de grotere 

 » Gemeentelijke uitgaven moeten op beleid zijn gebaseerd, niet 
op incidenten en noodkreten van iemand die hard roept;

 » Onze aanpak zal een evenwichtige begroting opleveren en een 
houdbaarheidssaldo voor vele jaren;

 » Eén gemeente Voorne is misschien onvermijdelijk: laten wij 
gedwongen herindeling voorkomen

 » Het huidig beheer van de overdekte accommodaties 
moet veranderen: EUR 1,5 miljoen per jaar bijleggen is 
onaanvaardbaar
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gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Met 15.000 inwoners zijn wij gewoon te klein. Samen met de 
huidige gemeenten Brielle en Hellevoetsluis (totaal dan circa 70.000 inwoners) kunnen wij in de regio wel iets 
bereiken, bijvoorbeeld: het oplossen van vervoersproblematiek, nieuwbouwlocaties, sportvoorzieningen en 
zeggenschap over de locatie van windmolens. Ook financieel is het voordeliger en uiteindelijk levert dit voor 
ons allen beheersbare lasten op. Er kan immers efficiënter worden gewerkt, aanbesteed en ingekocht worden 
door één gemeente Voorne.

Hoewel wij de emotie rondom één gemeente Voorne en standpunten ‘tegen herindeling’, begrijpen, meent de 
VVD Westvoorne dat wij toch niet zullen ontkomen aan een fusie/herindeling. Het innemen en volharden in 
het standpunt dat gemeente Westvoorne zelfstandig moet en zal blijven is veelal electoraal ingegeven. De VVD 
Westvoorne wil niet afwachten tot de provincie Zuid-Holland straks voor ons gaat besluiten tot een fusie met 
buurgemeenten. We kunnen de regie beter in eigen hand houden.

En natuurlijk geldt voor ons dat wij bij een fusie (of niet te vermijden herindeling) ernaar zullen streven om in 
onze dorpen te behouden wat wij hebben (of in de nabije toekomst krijgen). Een actief kleine kernenbeleid is 
daarbij noodzaak. Daarnaast heeft de VVD Westvoorne alle vertrouwen in de snel veranderende samenleving 
op technologisch gebied en meent zij dat, voor het aanvragen van uw rijbewijs of voor de aangifte van uw kind 
een digitale oplossing denkbaar is, al dan niet gecombineerd met een bezorgdienst. Of wat dacht u van een 
service bij u aan huis?

5.2 Financiën
Transparant, effectief en verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld is voor de VVD van essentieel belang.

De gemeentekas in Westvoorne lijkt anno 2017 goed gevuld. Ogenschijnlijk aanwezige overschotten van 
de rijksbijdragen uit het sociaal domein, verkopen van gemeentelijke huurwoningen, het verkwanselen 
van openbaar groen en verdergaande bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte zijn in de 
achterliggende periode belangrijke ingrediënten geweest voor het realiseren van de huidige financiële stand 
van zaken.

De VVD Westvoorne wil het huishoudboekje op orde houden én een onderscheidende en aantrekkelijke 
leefomgeving realiseren en behouden. Dat kan alleen door het gemeentelijk beleid te baseren op 
toekomstbestendige uitgangspunten.

Het huidig financieel beleid is dat niet. Op deze manier is de pot op enig moment leeg en gaan de 
gemeentelijke lasten verder omhoog. Blijven hopen op meevallers uit de rijkspot, het verschralen van 
voorzieningen in het sociaal domein, het gemeentelijk woningbezit verkopen en een verdere achteruitgang 
van de openbare ruimte is geen toekomstbestendig beleid. Het is bovendien niet verstandig.

Zo vormt het gemeentelijk woonbedrijf, 
naast de belangrijke functies die het 
gemeentelijk woonbedrijf vervult (het op 
eigen initiatief sturend zijn in de gewenste 
duurzaamheidsopgave van de gemeente 
en daarnaast opdracht verstrekkend en/of 
bouwend) in belangrijke mate invulling geven aan 
de specifieke lokale woningbehoefte (senioren, 
starters etc.) een goede financiële buffer. Echter 
de structurele uitholling van deze financiële 
buffer door de huidige coalitie vervult ons in 
toenemende mate met zorg. Door de jaarlijkse 
verkoop van woningen uit het bestaande bezit 
en de separate bijdrage aan de Algemene 
Dienstbegroting verbleekt ons inziens in (te) rap De VVD gaat het huishoudboekje op orde houden



tempo de glans van ons dienstbare pareltje.

De gemeentekas en daarmee de eigen zeggenschap op het gewenste 
niveau houden, kan ons inziens ook met gerichte maatregelen, die geen 
afbreuk doen aan bestaande voorzieningen. Verschillende maatregelen zijn 
denkbaar, zoals:

Bij de huidige vorm van beheer van de overdekte accommodaties Meander, 
De Man, Merel, dient jaarlijks ruim EUR 1,5 miljoen te worden bijgelegd. 
Zonder ingrijpende veranderingen in het gebruik van deze accommodaties 
kan dit, door het (deels) verzelfstandigen van de exploitatie tenminste 
worden teruggebracht tot maximaal EUR 1 miljoen.

Het beheer van de openbare ruimte is, door de kleinschaligheid van de 
gemeentelijk uitvoerende onderdelen, kwetsbaar en uitermate kostbaar. 
Andere vormen van uitvoerend beheer zijn in de beleving van de VVD 
zonder meer toepasbaar. Daarbij uitermate kostenefficiënt zonder dat dit 
de positie van de huidige medewerkers en de kwaliteit van de openbare 
ruimte aantast.

De gemeente zal de exploitatiekosten van de sportverenigingen tegen 
het licht moeten houden. 
Zeker ook omdat de 
gemeente op dit moment 
ernstig tekortschiet in deze 
exploitatie met de sterk 
verouderde opstallen en 
velden. Een verzelfstandiging 
van het beheer zou dit 
kunnen oplossen. Eén en 
ander moet in overleg met 
de betrokken verenigingen 
worden bezien. Ook voor 
hen moeten de plannen 
haalbaar zijn en hen een 
onderscheidende positie 
geven. Overigens meent de 
VVD dat het opwaarderen van 
sportvoorzieningen financieel 
probleemloos kan worden gerealiseerd door verkoop van de aandelen 
Eneco in 2018. De waarde van deze aandelen beloopt bij verkoop naar 
verwachting een bedrag van circa EUR 15 miljoen. De consequentie van 
verkoop is het wegvallen van het huidige jaarlijks dividend van circa EUR 
250.000. Investeren in duurzame en toekomstbestendige voorzieningen en 
in het verlengde daarvan volledig overdragen van beheer en onderhoud 
van de complexen aan de betreffende verenigingen, zal volgens het 
inzicht van de VVD het verlies aan jaarlijks dividend probleemloos kunnen 
opvangen. Dit heeft onze voorkeur. Het idee van de huidige coalitie om 
de opbrengst van de Eneco aandelen aan te wenden om de schuldpositie 
van de gemeente te verbeteren, om zo het wegvallen van het dividend op 
te vangen, vindt de VVD geen goed plan. Wij kiezen er bewust voor om te 
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investeren in het leef- en sportklimaat van onze inwoners. Onze benadering zal een evenwichtige begroting 
opleveren en een houdbaarheidssaldo voor vele jaren. Dit is de VVD van oudsher wel toevertrouwd.

5.3 Lokale lasten
De VVD staat voor lage lokale lasten. Zij wil een verdere verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) 
voorkomen en, bij voorkeur, wil zij deze verlagen. Om lage lokale lasten te kunnen behouden of realiseren, 
is het noodzakelijk dat de gemeentelijke uitgaven worden beperkt. In dit verkiezingsprogramma zijn 
verschillende voorstellen gedaan om dit bereiken.



6 SLOTWOORD

In dit verkiezingsprogramma gebruikten wij regelmatig de woorden “lokaal” 
en “onderscheidend”. Hoewel de VVD een landelijke partij is, is de VVD 
Westvoorne primair gefocust op datgene wat “lokaal” speelt. Om die 
reden draagt dit verkiezingsprogramma de titel Lokaal Onderscheidend. 
Dat neemt niet weg dat de VVD Westvoorne tegelijkertijd gebruik zal gaan 
maken van die belangrijke regionale, provinciale en landelijke contacten, 
die zij heeft om haar lokale wensen te kunnen realiseren

Onze bevlogenheid en motivatie bij het besturen van onze gemeente gaan 
wij permanent toetsen aan de titel van ons programma. Wij gaan onze 
onderscheidende samenleving verbeteren. Wilt u ons daarbij helpen? Geef 
ons vier jaar de gelegenheid! Kies op 21 maart 2018 VVD, voor een lokale 
onderscheidende leefomgeving.
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COLOFON

Dit verkiezingsprogramma is door de VVD-leden in Westvoorne vastgesteld op 11 oktober 2017.
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