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We leven in een turbulente tijd. Corona heeft ons leven 

voor een groot deel beheerst de afgelopen raadsperiode. 

En hoe je het ook wendt of keert: we ondervinden hier 

schade van. Ondernemers hadden (hebben) het zwaar, 

er ontstond mentale problematiek en ook voor de 

gemeentefinanciën had dit gevolgen. En helaas zijn we 

hier allemaal nog niet van af.

En Corona was niet de enige reden dat het pittige jaren 

waren. De gevolgen van de decentralisaties worden 

pijnlijk zichtbaar nu de reserves zijn gebruikt. Vooral de 

jeugdzorg en de WMO zorgen voor negatieve cijfers voor 

onze mooie gemeente Zuidplas. Er wordt wel gesproken 

over (financiële) oplossingen vanuit het Rijk, maar die zijn 

en blijven nog zeer ongewis voor de komende jaren.

Desondanks is het onder leiding van de VVD (als grootste 

partij van Zuidplas) gelukt om de gemeente financieel 

gezond te houden. Zoals afgesproken zijn de lokale lasten 

slechts met de inflatiecorrectie gestegen (ook voor 2022 

is dat het geval) en de voorzieningen in de dorpen zijn 

nog steeds op niveau. Daarnaast bouwden we huizen, 

veel huizen. De gemeente Zuidplas was op enig moment 

zelfs de 3e bouwgemeente van Nederland. 

Hier is een compliment op zijn plaats aan onze twee 

huidige wethouders Daan de Haas en Jan Hordijk, 

die dit met het college hebben kunnen realiseren.

Deze raadsperiode komt langzaam tot zijn einde, op 

woensdag 16 maart a.s. gaan we weer met zijn allen 

naar de stembus. Onze leden hebben mij al in een vroeg 

stadium unaniem het vertrouwen gegeven: ik werd 

benoemd als lijsttrekker van de VVD in Zuidplas.

Naast een grote eer ook een grote verantwoordelijkheid, 

die ik met volle overtuiging op mij neem. De VVD 

in Zuidplas kenmerkt zich door het nemen van 

verantwoordelijkheid. Door het durven maken van keuzes 

en doorpakken. En soms tegen de stroom in, maar juist 

dat is nodig om onze mooie dorpen leefbaar, schoon 

en groen te houden. Maar daarnaast, en dat is niet 

onbelangrijk: de VVD is de gezelligste politieke vereniging 

van Zuidplas. Dat stralen we uit en helpt ons resultaten 

te behalen.

We hebben ons verkiezingsprogramma als titel ‘Zuidplas 

blijft goed, wordt beter!’ meegegeven. In dit programma 

kunt u lezen hoe we dit de komende raadsperiode willen 

realiseren. Met de nadruk op wonen voor iedereen, 

passende efficiënte zorg, goede verkeersontsluiting en 

uiteraard zo laag mogelijke lasten.

Ik dank de VVD commissies die onze deelname aan de 

verkiezingen mogelijk maken: programmacommissie, 

campagnecommissie en kandidaatstellingscommissie, 

dank!

Nu dit programma klaar is gaat het écht beginnen. 

Met een mooie mix aan kandidaten. We zijn er trots 

op dat er inmiddels voor de VVD leden echt wat te 

kiezen viel. En het resultaat mag er zijn.

U gaat ons op onverwachte plekken treffen de komende 

maanden. Niet tijdens uw wekelijkse boodschappen, 

wel op de leuke en gezellige momenten. Spreek ons aan, 

we gaan graag in gesprek over onze plannen. 

Wij gaan Vol Vertrouwen Door! 

Mogen wij weer op uw stem rekenen?

Ferry van Wijnen
Lijsttrekker VVD Zuidplas

Tel:  06 55 87 13 13

Mail:  f.vanwijnen@zuidplas.nl

Beste kiezer,
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Speerpunten

Speerpunten
VVD
Zuidplas

Algemeen

▶ Meer woningen voor jongeren en middeninkomens
▶ Juiste zorg op de juiste plaats
▶ Verkeer: Bereikbaar, veilig en doorstroming
▶ Meer ruimte voor ondernemen

▶ Effectieve dienstverlening en communicatie

   richting inwoners en ondernemers

▶ Financiën op orde

▶ Aantrekkelijker winkelgebied Moerkapelle
▶ Kinderopvang realiseren
▶ Verkeersdoorstroming Moerkapelle verbeteren 
   (Makkelijker Moerkapelle in en uit)

▶ Realiseren tweede supermarkt
▶ Verkeersveiligheid uitvalswegen
▶ Aanpakken jeugdoverlast

▶ Herontwikkeling Posthuis
▶ Behoud van karakteristiek dorpscentrum
▶ Meer ruimte voor ondernemers en detailhandel

▶ Realiseren seniorenwoningen / Knarrenhof
▶ Beter bereikbaar
▶ Verkeersveiligheid verbeteren

▶ Behoud sociale woningvoorraad
▶ Versterken oude dorp Nieuwerkerk
▶ Herontwikkelen stationsgebied
▶ Aantrekkelijker maken Raadhuisplein
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1.1  Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een 

passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen 

vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. 

Op dit moment is de woningnood in Zuidplas hoog. Als VVD Zuidplas willen wij dat er voldoende nieuwe huizen 

bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen.

Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen wordt onze prioriteit. Hier is grote behoefte aan onder starters, 

jonge gezinnen en senioren. Betaalbare (starters)woningen willen we realiseren door kleinere woningen op kleinere 

percelen en door meer appartementen te bouwen. Daar waar mogelijk en passend binnen de omgeving kan er 

gedacht worden aan gestapelde bouw. Hierdoor komen meer betaalbare woningen beschikbaar.

Met de ontwikkeling van het 5e dorp zorgen we dat onze huidige inwoners beter in staat zijn een passende woning 

te bemachtigen. Hierbij blijven wij ons inzetten om woningen bij voorrang toe te wijzen aan woningzoekenden uit de 

eigen gemeente Zuidplas.

Door te bouwen in alle segmenten zorgen we voor doorstroming bij zowel huur- als koopwoningen. Zo krijgen we 

bijvoorbeeld voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, dat ook kunnen. Zo komen eengezinswoningen vrij 

voor doorstromers en regelen we ook een betere toegang tot de huizenmarkt voor starters.

Met woningbouwcorporaties maken we afspraken om het scheefwonen terug te dringen en doorstroming te 

stimuleren. Hierbij is het noodzakelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn.

De woningen van Vestia willen we behouden binnen de sociale woningvoorraad. Hiervoor staan we open voor 

toetreding van andere corporaties binnen Zuidplas, de gemeente is niet de aangewezen partij om deze woningen 

over te nemen.

We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te 

vergroten of aan te passen. Actuele regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal beschikbaar.

We faciliteren de uitvoering van bouwplannen door efficiënt en zorgvuldig om te gaan met procedures in het kader 

van de afgifte van omgevingsvergunningen en tijdige participatie.

We zijn terughoudend met het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB). Dit willen wij maximaliseren op 

ten hoogste de inflatiecorrectie.

Recreatiewoningen zijn gebouwd om tijdelijk in te verblijven. Permanente bewoning is op dit moment dan ook niet 

toegestaan, de VVD volgt daarom het staande beleid. Er zijn op provinciaal en landelijk niveau wel ontwikkelingen 

gaande op dit onderwerp. Uiteraard volgen wij dit. Waar verrommeling, verloedering of criminaliteit dreigt op de 

recreatieparken binnen onze gemeente, gaan we op zoek naar een passende en toekomstbestendige functie voor 

de betreffende parken. Maar wel altijd in een legaal kader.

1.2 Waar we de dorpen groen en schoon houden

We wonen allemaal graag in een omgeving waar we ons thuis voelen. Een omgeving die leefbaar is: schoon, heel en 

veilig. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook de eigen tuin, balkon 

en straat schoonhouden. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven. Want als dat goed gebeurt, 

wordt de afvalstoffenheffing lager.

De uitvoering van groenonderhoud moet beter. Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of 

buurt te vergroenen, op te knappen en te onderhouden worden van harte aangemoedigd.

Aantrekkelijk groen binnen de bebouwde kom draagt bij aan de leefbaarheid van onze dorpen, als welkome 

afwisseling van pleinen en straten.

I. Dorpen waar het fijn leven is
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Zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti, hondenpoep en andere vormen van overlast worden aangepakt en 

vernielingen worden snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.

We willen een duurzaam afvalbeleid tegen zo laag mogelijke kosten, met een efficiënte dienstverlening. Het huidig 

afvalbeleid van bronscheiding gaan we heroverwegen, met als randvoorwaarde dat het de inwoner niet meer mag 

kosten.

Afval brengen naar het afvalbrengstation willen we zo veel mogelijk stimuleren. Daarom schaffen we de beperking 

van maximaal 12 keer per jaar voor huishoudens af.

We investeren in een afvalbrengstation dat voldoende capaciteit heeft om heel Zuidplas te bedienen, vanuit alle 

dorpen goed bereikbaar en met een verbeterde dienstverlening.

We willen een goed werkend riool. We vinden het normaal dat iedereen bijdraagt aan de kosten daarvan, of je nu 

een huis huurt of een huis bezit.

De rioolheffing kan de komende jaren verder dalen en mag niet hoger zijn dan nodig.

Bij het aanleggen of vervangen van een rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. 

Zo hoeft minder water intensief gereinigd te worden voor hergebruik.

1.3 Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We zijn constant in beweging. We gaan naar ons werk, gaan bij vrienden en familie op bezoek of maken een 

wandeling. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn dat we zonder al te veel gedoe of vertraging van A naar B kunnen 

komen. Dat de doorstroming goed is en dat verkeerssituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto.

Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan een goede doorstroming van het 

verkeer voor fiets, auto en openbaar vervoer. Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten 

komen we sneller aan op onze bestemming. En minder files leiden tot minder uitstoot van uitlaatgassen.

Zuidplas groeit, wat zorgt voor meer verkeer. Om te zorgen dat er geen knelpunten ontstaan stellen we een 

masterplan op voor de verkeersontsluiting van Zuidplas.

De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over wegafsluitingen en onderhoud aan wegen. Daarbij 

geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te doen, om overlast te beperken. Daarbij is helder 

wat de alternatieve route is. Zo voorkomen we ‘zoekverkeer’.

We blijven ons inzetten voor de verbreding van de A20 én voor de realisatie van een geluidsscherm langs de A20.

Verkeersveiligheid heeft voor ons prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van 

scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking met o.a. politiediensten, Veilig Verkeer Nederland, 

ouders en buurtbewoners.

Dorps wonen is parkeren voor de deur. In oudere wijken is de parkeernorm niet altijd meer passend bij het 

huidige autogebruik. Door te kijken naar een juiste balans tussen bestrating en groen kijken wij hoe we voldoende 

parkeerplekken kunnen realiseren.

Of het nu met een (elektrische) fiets of een ander vervoersmiddel is: onze inwoners moeten zich prettig en veilig 

door Zuidplas kunnen bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de 

toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan.

Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met goede verbindingen naar omliggende plaatsen 

in de regio. Om de verbinding tussen de dorpen van Zuidplas te verbeteren

zien wij kansen in innovatieve en kostenefficiënte vormen van openbaar vervoer, zoals snelbussen, mobility as a 

service en andere mogelijkheden. Hiervoor willen we een pilot starten met hubs. Bij aanbestedingen houden we 

ruimte in de afspraken voor nieuwere, slimmere en goedkopere alternatieven.

Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de belbus en de regiotaxi zijn goed toegankelijk. Het NS-station 

in Nieuwerkerk moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Ook willen we ons inzetten voor meer 

parkeerplaatsen. Een groeiende gemeente vraagt immers om meer parkeergelegenheid bij het station.
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Nederland, Europa en de wereld staan voor een complexe opdracht. Als we een gezonde aarde willen behouden voor 

en doorgeven aan toekomstige generaties is het belangrijk dat we de CO2-uitstoot reduceren. In Europa zijn daarom 

afspraken gemaakt over hoeveel minder CO2 we met elkaar gaan uitstoten. Als het gaat om energieverbruik moet 

ook Zuidplas verduurzamen: voor warmte, elektriciteit en vervoer zullen we moeten overschakelen naar hernieuwbare 

bronnen. Het hoe en wanneer wordt daarbij de uitdaging voor de komende decennia. Dat geldt wereldwijd en dus ook 

voor Nederland en onze gemeente.

2.1 Met duurzaam opgewekte elektriciteit

Waar het gaat om het opwekken van elektriciteit is de VVD duidelijk: windturbines horen op zee, zonnepanelen 

op daken.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door waar mogelijk op daken van gemeentelijke panden zonnepanelen 

te plaatsen.

Windturbines op land en grote zonneweiden vormen een onnodige en onacceptabele aantasting van ons toch al 

overvolle landschap.

Het is algemeen bekend dat de capaciteit van elektriciteitsnetten tegen haar grenzen loopt. Dit zal de komende jaren 

leiden tot beperkingen, zowel bij de afname als bij de productie van elektriciteit (afschakelen van zonnepanelen). 

Netbeheerders doen wat ze kunnen, maar dit probleem zal voor de komende 5 tot 10 jaar helaas onze aandacht 

blijven vragen.

2.2 Met veilige kernenergie

De genoemde bronnen, zon en wind, zullen ook in de verre toekomst niet bij benadering in onze totale 

energiebehoefte kunnen voorzien. Naast zon- en windenergie heeft ons land daarom een stabiele en regelbare 

energiebron nodig die 365 dagen per jaar elektriciteit en warmte kan opwekken. Kernenergie is zo’n stabiele bron, en 

bovendien uitstootvrij. Kerncentrales kunnen daarom op duurzame wijze de plek innemen van kolen, biomassa- en 

aardgascentrales.

De VVD Zuidplas zal zich inzetten voor een landelijk kader omtrent kernenergie. Onderstaande overdenkingen staan 

hierin centraal

Kerncentrales bieden langdurig hooggekwalificeerde banen en werkgelegenheid bij toeleveranciers, dienstverleners 

en middenstand. Kernenergie stimuleert zodoende de economie op regionaal niveau en maakt het behalen 

van de klimaatdoelen gemakkelijker. Toepassing van de nieuwste vormen van kernenergie is op enig moment 

onontkoombaar.

2.3 Zonder in de kou te zitten

“Van het gas af” lijkt een slogan die ooit als middel voor CO2-reductie binnen de gebouwde omgeving is bedacht, 

maar al snel een doel op zich is geworden.

We willen terug naar het oorspronkelijke doel: het stap voor stap verminderen van het gebruik van aardgas als 

verwarmingsbron, om daarmee ook stapsgewijs tot een vermindering van de uitstoot te komen.

Vanuit het Rijk horen we dat wijken collectief, verplicht en op een door de gemeente te bepalen moment van het gas 

gehaald moeten worden. Wij gaan hier niet in mee: woningen afkoppelen van het gas gebeurt alleen op vrijwillige 

basis en op een moment naar keuze van de woningeigenaar.

II. Een duurzame toekomst
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Isolatie is daarbij de eerste en belangrijkste stap. Dit zorgt voor een onmiddellijke en forse reductie van het 

gasverbruik. Wij zullen dan ook alle stimuleringsmiddelen ondersteunen die tot een betere isolatie van gebouwen 

leiden.

Wij kiezen dan ook voor een individuele benadering: restauratie, renovatie, een opknapbeurt van een pand of 

vervanging van een oude verwarmingsinstallatie is een uitgelezen moment om een volgende stap in verduurzaming 

te zetten.

In onze visie wordt met genoemde maatregelen het verbruik van (fossiel) aardgas stap voor stap op zo’n manier 

verminderd dat op termijn in het resterende deel voorzien kan worden met hernieuwbare gassoorten (bio-gas, 

waterstof, synthetische methaan etc.).

Warmtevoorziening door middel van (een) warmtenet(ten) is voor de VVD alleen bespreekbaar wanneer aan vier 

voorwaarden wordt voldaan:

De warmte is volledig afkomstig van een hernieuwbare en voor de lange termijn beschikbare bron. (Momenteel is 

bijna 80% van de warmte in bestaande warmtenetten in ons land afkomstig van fossiele brandstof).

Houtstook (biomassacentrale) is niet aan de orde.

Aansluiting en gebruik is een individuele keuze van de eigenaar van een pand.

De exploitant (conform de warmtewet een monopolist) legt voor de gehele concessieperiode vast dat het maximale 

tarief per energie-eenheid niet meer zal bedragen dan 25% van het dan geldende elektriciteitstarief (waardoor de 

warmte voor de consument nooit substantieel duurder zal worden dan bij de toepassing van een warmtepomp).

De nog door het parlement vast te stellen nieuwe warmtewet 2.0 kan ertoe leiden dat we binnen de komende 

raadsperiode nog verdere randvoorwaarden aan de toepassing van warmtenetten zullen verbinden.

2.4 Met elektrisch rijden

De energievoorziening voor vervoer en transport is een vraagstuk dat de gemeente overstijgt. Vooralsnog gaat de 

ontwikkeling in de richting van elektrisch vervoer.

Voor de VVD is de taak van de gemeente daarbij beperkt tot het faciliteren van de mogelijkheid van voldoende 

laadvoorzieningen. Laden “aan huis” moet, daar waar mogelijk, het uitgangspunt zijn.

2.5 Met oog voor het veranderende klimaat

De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen verminderen en 

maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij bouwplannen, als weg- en 

natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan 

van verspilling en stimuleren van het hergebruik van water. Zo vullen wij de klimaatadaptieve bouwdoelstellingen in.
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3.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor binnen de gemeente: de werkgelegenheid in onze gemeente zit voor 

het overgrote deel hierin. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Helaas 

heeft de coronacrisis onze lokale bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. 

En hoewel de coronacrisis nu op haar einde is, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij 

ondernemers de komende periode blijven faciliteren. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze 

inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

Door ondernemers de ruimte te geven en te streven naar minder regels stimuleert de gemeente een gezonde lokale 

economie en meer banen.

We faciliteren initiatieven van ondernemers en ondernemersverenigingen die bijdragen aan de lokale economie 

en versterking van het ondernemersklimaat. We zijn positief over het opzetten van een ondernemersvereniging of 

ondernemersfonds op Zuidplas niveau, indien dit kan rekenen op breed draagvlak van ondernemers.

De gemeente geeft opdrachten idealiter zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van 

de wet.

Ondernemers moeten niet van het kastje naar de muur gestuurd worden om een vraag beantwoord te krijgen 

van de gemeente. Het ondernemersloket behouden we, zodat ondernemers hier met alle vragen terecht kunnen. 

Medewerkers van dit loket gaan ook de dorpen in en proactief op bezoek bij onze ondernemers. Zichtbaar, 

betrokken en behulpzaam!

We richten ook een loket in voor particulieren en verenigingen die evenementen organiseren, zoals Koningsdag 

of een braderie. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij vanuit het loket actief en 

oplossingsgericht wordt meegedacht. Bij het loket kun je terecht als er iets misgaat.

Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.

Openingstijden laten we aan de ondernemers. Zij kunnen het beste beslissen wanneer hun winkel of onderneming 

opent en sluit of dicht gaat.

Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras (minder dan 25% van 

het vloeroppervlak) schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun 

directe omgeving.

Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van 

vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht. [Dus bijvoorbeeld geen (aparte) 

ventvergunning, uitritvergunning, objectvergunning of reclamevergunning meer.]

3.2 Waar dorpen aantrekkelijk zijn

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelstraten. Een dorp komt pas 

echt tot leven met aantrekkelijke dorpscentra.

We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, veilige en bruisende 

gebieden zorgen voor levendige winkelstraten vol met lokale ondernemers.

Het aanbod van detailhandel moet kunnen meegroeien met het dorp; nieuwe koopstromen moeten we niet op 

voorhand uitsluiten.

De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat horecabedrijven hun 

producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen. Een 

biertje voor klanten bij de kapper of een kop koffie bij de bakker moet kunnen.

III. Een bloeiende lokale economie
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Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de gemeente dit stimuleert 

met gebiedspromotie. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur en 

omwonenden, tenzij er te weinig ruimte voor vrije recreatie overblijft.

Natuurgebieden zijn belangrijk en verdienen bescherming. Daarnaast moeten ze toegankelijk zijn en voldoende 

recreatiemogelijkheden bieden. We realiseren ons dat ruimte schaars is; daarom blijven we kritisch kijken wat 

haalbaar en realistisch natuurbeleid is. Daarbij bewaken we de juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie.

De Groene Zoom willen we verder ontwikkelen, waarbij we staan voor een groene verbinding tussen Hitland en de 

Rottemeren.

3.3 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden

In gemeente Zuidplas zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er trots 

op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, theater, sportverenigingen, bibliotheken 

en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling 

en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, een culinair event of een theatervoorstelling, in 

Zuidplas is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen 

wat cultuur is.

In onze dorpen faciliteren we culturele voorzieningen en de organisatie van leuke evenementen. Het cultureel erfgoed 

van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij 

onze bezoekers als bij onze inwoners. Dat draagt bij aan onze identiteit als gemeente en aan onze Nederlandse 

identiteit.

Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als 

voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en 

bijdragen aan een maatschappelijk doel.

Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen 

zoals o.a. de Sinterklaasintocht in alle dorpen, het oogstfeest in Zevenhuizen, de kaarsjesavond in Nieuwerkerk, de 

winterfair in Moerkapelle en de braderie in Moordrecht.

Dorpshuizen zien we als een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners. We stimuleren de ontwikkeling en 

activiteiten van de verschillende dorpshuizen.

Vrijwilligers zijn het hart van onze culturele voorzieningen. Zij zijn essentieel voor het behoud en de bloei van culturele 

verenigingen in Zuidplas.

Iedere dorpskern moet een bibliotheekpunt hebben. Dit hoeft geen aparte vestiging van een bibliotheek te zijn, maar 

kan ook in combinatie en samenwerking met een andere bestaande voorziening zoals scholen, dorpshuizen of 

andere ontmoetingsplekken.

3.4 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt 

tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van 

onze samenleving.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands 

talenten en mogelijkheden, en op hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te 

groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken. Hier kan ook aan vrijwilligerswerk 

gedacht worden.
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Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend 

genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie bij het ontvangen van een bijstandsuitkering, omdat we het 

belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.

Wanneer je van een bijstandsuitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op vooruit gaat. 

Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Zo voorkomen we nieuwe armoedevallen en belonen we het als 

mensen gaan werken.

Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt maar de 

sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering of wordt er gekort op de uitkering. 

Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen 

te werken aan inburgering en integratie.

Geen jongeren in de bijstand! We stimuleren jongeren tot 27 jaar om een startkwalificatie te halen of helpen ze bij het 

begeleiden naar werk. Jongeren tot 27 jaar leren of werken.

Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een 

rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht 

voor de mentale gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo 

vroeg mogelijk hulp aan, o.a. via stichting ZO!.

3.5 Waar iedereen meedoet en integreert

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. Maar 

je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Vervreemding 

ligt op de loer. Vrijheden waarvoor gestreden is kunnen onder druk komen te staan, met parallelle samenlevingen 

als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze 

samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je sneller aan het 

werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.

We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en 

geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en 

verwachten dat ook van anderen.

 De Nederlandse taal spreken is cruciaal bij het vinden van een baan. We zorgen voor betaalbare cursussen om 

als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten we van iedereen maximale 

inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer iemand niet voldoende Nederland spreekt en bewust niet 

meewerkt, kunnen we korten op de uitkering.

Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om (taal)achterstanden vroeg aan 

te pakken. Daarbij zetten we in op het gebruik van voor- en vroegschoolse educatie door middel van verwijzingen 

door het CJG bij een (taal)achterstand. Ook betrekken we ouders bij taalonderwijs aan jonge kinderen.

Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man 

en vrouw, LHBTI-rechten, tegengaan van antisemitisme en de vrijheid van godsdienst.

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet 

met hulp en verleent geen opvang. Hetzelfde geldt voor organisaties die illegalen helpen.

We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen.

Als de nood hoog is neemt Zuidplas haar verantwoordelijkheid bij de opvang van statushouders en het tijdelijk 

opvangen van asielzoekers. Hierin stellen we wel voorwaarden, zoals locatie, integratie, participatie en financiën. 

Opvang doen we alleen met financiële compensatie vanuit het Rijk. Dankzij de VVD is de voorrangpositie van 

statushouders bij woningtoewijzing van tafel. En dit blijft zo!
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3.6 Waar we trots zijn op onze boeren en tuinders

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven 

wij ons geen zorgen te maken over onze voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze 

een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.

Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden.

We faciliteren agrarische ondernemers bij initiatieven om seizoenarbeiders fatsoenlijk en menswaardig te huisvesten. 

Dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast.

4.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze 

inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing 

vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk 

kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn.

Veel inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van 

levensloopbestendige woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen 

wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.

Een vergunning voor het aanpassen of splitsen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt aan 

langer zelfstandig wonen. Daarnaast gaan we in gesprek met woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor 

deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met 

een beperking.

Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend is. In overleg 

met de regio Hollands Midden (daar werken we in dit kader mee samen), onderzoeken we mogelijkheden om de 

kosten te drukken en de zorg zo efficiënt mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het aantal aanbieders in de 

zorg te verlagen.

We geven de voorkeur aan ‘down coden’ (de nu strikt noodzakelijke hulp bieden en later eventueel opschalen) boven 

‘up coden’ (zoveel mogelijk hulp bieden zonder dat die misschien strikt noodzakelijk is).

Oplopende zorgkosten wordt veelal veroorzaakt door vertraagde uitstroom. Samen met Stichting ZO! zorgen we voor 

passende hulpverlening en bewaken we de uitstroom. Stichting Zo! verwijst door waar het moet en zet preventie in 

als belangrijk instrument. Het maakt de zorg efficiënter (en goedkoper).

We willen een dekkend zorgnetwerk, waarbij we kritisch zijn op de vele aanbieders en dit aanscherpen. 

Hierbij houden we aandacht voor innovatieve zorgconcepten, mits er budget en capaciteit voor is of wanneer 

er een sluitende value case van te maken is.

Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn.

We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, binnen het eigen netwerk, zodat het 

past bij hun wensen. Indien dat niet mogelijk is ondersteunt de gemeente met het integraal persoonsgebonden 

budget (i-pgb).

We ontzorgen onze mantelzorgers.

Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Daarbij zetten we 

vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden om lucht te brengen. Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig 

IV. Waardevol samenleven
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en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en stichting ZO! spelen hierin een cruciale rol. 

Zo zorgen we voor basisondersteuning in het dagelijks leven.

Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarheen op weg. Hiervoor 

kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de huisarts, huisartsen en stichting ZO!. Zij wijzen hen door naar 

de juiste ondersteuning.

We pleiten voor een praktijkondersteuner bij iedere huisarts, die een laagdrempelig aanspreekpunt is.

4.2 Waar je fijn kunt opgroeien

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij, door een gemeente te 

zijn waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. 

Hier kennen we onze eigen jeugd het beste. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, 

bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. 

Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig labels plakken: niet iedereen die andere paden bewandelt dan de 

geijkte is, heeft daar hulp bij nodig. Nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor 

hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost.

Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor 

zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en 

stoten. Van ouders verwachten wij dan ook dat ze verantwoordelijkheid nemen voor het gezond laten opgroeien van 

hun kinderen.

Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig labels en maken het 

niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last 

meedragen.

Het voorkomen van hulp, preventie, is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat we later zwaardere hulp moeten bieden. 

Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Stichting ZO!, huisartsen, 

scholen, sportclubs en Sportstichting Zuidplas hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te 

zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt.

We pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Als kinderen extra hulp nodig hebben moet dat mogelijk zijn zonder 

dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoog-specialistische jeugdzorg.

Schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders hebben vaak als gevolg dat ook de kinderen 

problemen ontwikkelen. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin kunnen de kinderen beter 

en effectiever geholpen worden.

We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals bij de huisarts. Zij zijn bekend met regionale 

zorgorganisaties en met mogelijke hulpvragen van ouders en kinderen. Zo voorkomen we onnodige doorverwijzingen 

naar te zware hulp.

Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen, sportverenigingen 

en Sportstichting Zuidplas al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar 

maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen. Tegengaan van huiselijk geweld 

en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van mogelijke kindermishandeling, zoals 

mishandeling van huisdieren, moet dit herkend worden door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd direct 

beschikbaar zijn.
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4.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een goede start en geeft ze kennis en vaardigheden mee, 

waarvan ze de rest van hun leven profijt hebben. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden 

zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt 

daarom niet alleen een grote rol in het leven van individuele mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.

Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en de gemeente is 

gesprekspartner. Thuiszitters in het onderwijs moeten worden voorkomen.

We realiseren tijdig voldoende schoolvoorzieningen en kinderdagverblijven bij nieuwbouwlocaties. Om dit te bereiken 

gaan we ons sterk maken voor een andere systematiek dan de huidige, waarin vroegtijdig rekening wordt gehouden 

met demografische ontwikkelingen.

We hechten belang aan de kindergemeenteraad, de kinderburgemeester, de jongerenraad en de democratische 

waarden die zij meekrijgen. Hierom willen we extra investeren in lessen over democratie in de groepen 8 van alle 

basisscholen door het organiseren van gastlessen.

We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat.

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal) achterstanden bij jonge 

kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige 

signalering van zorg, radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs 

wordt misbruikt.

School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw 

is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. School- en 

sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt.

Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de 

school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss-and-ride-parkeerplekken.

Vervoer van en naar speciaal onderwijs wordt vergoed indien dit strikt noodzakelijk is. Kinderen komen in aanmerking 

voor leerlingenvervoer als er geen school dichtbij geschikt is vanwege een specifieke beperking, ziekte of 

gedragsproblemen. Wanneer leerlingenvervoer niet strikt noodzakelijk is en het een eigen keuze betreft, zoals bij 

een levensbeschouwelijke of religieuze reden, vinden wij het niet rechtvaardig dat de gemeenschap voor de kosten 

opdraait.

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. 

In Zuidplas zetten we ons actief in voor initiatieven die pesten tegengaan en voorkomt: het ‘anti-pesten-pact’.

4.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten en bewegen is ontzettend belangrijk, zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Sport verbindt, 

geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten en te bewegen zorgen we bovendien voor een gezonde, 

duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu mensen steeds ouder worden, is het belangrijk dat we in beweging 

blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en 

andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten en bewegen.

Daarnaast streven we er naar om binnen de gemeente Zuidplas de samenwerking tussen sportverenigingen, 

onderwijsinstellingen, stichting ZO! en andere maatschappelijke partners te versterken. Zo willen we 

maatschappelijke effecten realiseren om een gezonde vitale gemeente te zijn en escalaties van problemen te 

voorkomen of op te lossen. Met deze integrale aanpak wordt preventief ingezet op het bevorderen van gezondheid, 

welzijn en welbevinden, met als resultaat minder druk op curatieve zorg en een reductie van zorgkosten.
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We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer een sportveld plaats moet 

maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt gecompenseerd.

Sporten en bewegen is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten en te bewegen worden 

we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport op zoveel 

manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze 

inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw 

met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een bloeiend verenigingsleven.

We houden de komende jaren de bestaande zwemvoorzieningen in stand en ontwikkelen een toekomstvisie op 

binnen- en buitenzwembaden, in nauwe samenwerking met onze inwoners en omliggende gemeenten.

Bij nieuwbouw, groot onderhoud of andere ontwikkelingen denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden 

ingericht voor (buiten)sport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken.

Bewegen is gezond, in het bijzonder in de buitenlucht. De groene recreatieve gebieden, zoals de Rottemeren, Hitland 

en de GroenBlauwe zone houden we beschikbaar voor sport & recreatie.

Bij een vraag naar capaciteitsuitbreiding van een vereniging wordt eerst gekeken naar mogelijkheden om de 

bezettingsgraad te verhogen.

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel 

mogelijk te laten bewegen.

Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. Jongeren moeten altijd kunnen sporten, daarom zetten we 

in op realisatie van urban fitness-parken. Dit kan tevens dienen als openbare speelvoorziening voor oudere kinderen/

ouderen.

Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een vast gedeelte van de 

sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om ouderen voldoende te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes 

met voldoende rustmogelijkheden.

Sporten is een belangrijke uitlaatklep voor jongeren. We continueren daarom de financiële bijdrage aan het sporten 

van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen.

Topsportverenigingen in Zuidplas moeten binnen Zuidplas kunnen trainen en wedstrijden spelen. Bij noodzakelijke 

aanpassingen aan locaties verlangen we wel een bijdrage van de topsportverenigingen.

Bij investeringen in nieuwe sportlocaties wordt zoveel mogelijk getracht rekening te houden met toekomstige 

wensen, denk daarbij aan innovatieve voorzieningen als virtual reality en de mogelijkheid om bijvoorbeeld een iSpace 

sportvloer in sporthal aan te leggen om daarmee multifunctioneel gebruik mogelijk te maken en de bezettingsgraad 

te verhogen dus de hal meer rendabel te maken.

Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel 

mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten.

In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze 

inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is , ook bij het sporten, geen plek in Zuidplas.

Ruim 10 jaar na de fusie tot de gemeente Zuidplas wordt het tijd dat de harmonisatie van buitensportverenigingen 

wordt afgerond.

Waar het kan geven we meerjarige vergunningen af voor sportevenementen. Kosten voor vergunningen dienen 

kostendekkend te zijn en ook niet hoger dan dat bedrag.
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V. Veilige dorpen

5.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid bestaat er geen vrijheid. Wij 

willen dat iedereen in Zuidplas veilig kan wonen, recreëren, werken en ondernemen. Dat de dorpen niet alleen veilig 

zijn, maar eenieder zich ook veilig voelt. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners 

en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we 

overlast tegen.

Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten zijn op tijd 

als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Ook overige hulpdiensten 

zijn goed bereikbaar en benaderbaar.

Met de groei van onze gemeente is uitbreiding van politiecapaciteit een must.

In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld keihard aan en 

zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Het moet altijd mogelijk blijven om fysiek aangifte te doen binnen de eigen gemeente, op het gemeentehuis of via de 

wijkagent.

De politie en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in wijken. De kosten van 

handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die de overlast veroorzaken.

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de eigen buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar 

iets aan toe. De gemeente stimuleert buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten 

werken daarbij samen.

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. 

Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 

Hufters die dit werk verstoren pakken we hard aan.

Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen en Keurmerk 

Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis of bedrijf goed kunnen beveiligen tegen 

inbraak. De gemeente zorgt ervoor dat onze nieuw te bouwen woonwijken worden ingericht op basis van het Politie 

Keurmerk Veilig Wonen.

Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. 

Raddraaiers en hangjongeren die overlast veroorzaken worden opgespoord en aangepakt. Ouders worden 

verantwoordelijk gehouden voor wangedrag van inwonende of minderjarige kinderen. Daar waar mogelijk zetten we 

overlastgevers sneller uit hun huis.

5.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door problemen bij de opvoeding, verkeerde vrienden 

of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de 

juiste balans tussen repressie en preventie. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een 

veilige leefomgeving, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid.

Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren 

met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze 

afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We 

weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.
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De burgemeester gebruikt alle bevoegdheden die hij heeft om Zuidplas veiliger te maken. Te denken valt het 

toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht.

Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. We 

ondersteunen daarom goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten hoe zich beter te 

beveiligen en waar ze, indien nodig, aangifte kunnen doen van cybercrime.

VI. Een gemeente die klaar staat voor haar inwoners

6.1 Waar ieder dorp haar eigen identiteit heeft

De dorpen en buurtschappen in gemeente Zuidplas hebben elk een eigen identiteit, waar inwoners trots op zijn. Ieder 

dorp heeft haar eigen geschiedenis, cultuur en eigenheid. Met de ontwikkeling van het middengebied, het vijfde dorp, 

groeit Zuidplas als gemeente. Hiermee geven we onze jongeren en andere woningzoekenden de kans om in Zuidplas 

een woning te vinden. Juist door het ontwikkelen van het middengebied houden we de bestaande dorpen dorps.

Door de ontwikkeling van het vijfde dorp wordt de positie van gemeente Zuidplas versterkt en neemt de bestuurlijke 

slagkracht toe. Zuidplas is en blijft een zelfstandige gemeente, een verdere fusie is niet aan de orde.

Identiteit wordt niet van bovenaf opgelegd. Identiteit is ook niet statisch. Ieder dorp moet haar eigen profiel en 

identiteit kunnen ontwikkelen. We stimuleren dat dorpsvisies worden verrijkt met wensen en ideeën van inwoners 

voor de toekomst van hun dorp.

6.2 Waar het algemeen belang voorop staat

Het algemeen belang staat voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen 

we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.

Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.

De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk 

vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt.

Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt 

regelen.

De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd 

is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.

Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente zorgt voor openheid naar inwoners over gegevens die 

belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies.

De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen te gaan.

De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen in de omgeving als dit leidt tot betere 

oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid en veiligheid.
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6.3 Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen

Zuidplas en haar dorpen maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met overtuiging samen om de 

problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme 

en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in 

een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.

Plannen komen tot stand via uitgebreide participatie met inwoners en ondernemers, niet vanachter een bureau. Het 

uitgangspunt is transparantie en geen valse verwachtingen wekken.

Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van ondernemers 

en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denken we proactief mee bij een 

verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket.

Bij het opstellen van nieuw beleid creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf 

te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.

De gemeente koopt niet vervroegd gronden aan voor een tijdelijke invulling.

Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers gelijk krijgen, het gaat om het algemeen belang. De gemeente 

heeft oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het 

maken van keuzes.

6.4 En waar we verstandig met ons geld omgaan

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers 

en inwoners. Daar gaan we dan ook zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo laag mogelijk. 

Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. 

Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van 

belastinggeld.

Over uitgaven en inkomsten van de gemeente is de gemeente transparant. De begroting en het jaarverslag zijn 

helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk 

effect is bereikt.

We beseffen dat iedere euro van inwoners en ondernemers komt. Budgetten hoeven niet op, maar dienen effectief 

en efficiënt ingezet te worden om de gestelde beleidsdoelen te bereiken.

We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.

Financiële tegenvallers worden gecompenseerd met minder uitgaven. Wanneer dat niet mogelijk is worden 

gemeentelijke reserves aangesproken met een plan om deze weer aan te vullen.

Behoedzaam financieel beleid is ook verstandig risico’s nemen.

Belasting betalen is geen feestje! Daarom houden wij de lokale belastingen zo laag mogelijk in juiste verhouding met 

het voorzieningenniveau.

De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. De OZB is geen sluitpost van de gemeentebegroting. 

Uitgangspunt is dat de OZB maximaal met de inflatiecorrectie stijgt, waarbij er eerst kritisch wordt gekeken naar de 

gemeentelijke uitgaven.

De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het 

is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.






