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Vlaardingers, 
 
Waarschijnlijk herken je het wel. De trots die je voelt als je door onze stad loopt. Wanneer je uitkijkt 
over onze Nieuwe Waterweg, een drankje drinkt in ons centrum of geniet van de natuur in onze 
parken en de Broekpolder. De trots wanneer je anderen over Vlaardingen vertelt, de stad die zich 
historisch kenmerkt door ondernemerschap in de haringvisserij.  
 
Vlaardingen is een ongelooflijk gave stad, maar we leunen als VVD niet achterover. Wij zien nog zo 
veel mooie kansen. De kosten voor het hebben van een woning zijn de afgelopen jaren gestegen 
terwijl de kwaliteit van de openbare ruimte onvoldoende meestijgt. De criminaliteit daalt, maar niet 
iedere Vlaardinger voelt zich ’s avonds nog veilig op straat. Onze ondernemers zorgen voor een 
levendige stad en voorzien veel van onze inwoners van werk, maar worden beperkt door onnodige 
regels. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, maar ook tijdens deze 
werkzaamheden moet de stad bereikbaar blijven. De sociale voorzieningen in de stad zijn vooral 
gericht op inkomensondersteuning maar te weinig op toeleiding naar werk.   
 
Om deze kansen te benutten is het belangrijk, als politieke partijen onderling beter samen te werken 
en te luisteren naar onze inwoners en ondernemers. Met hen maken we onze stad mooier. Tegelijk 
kijken wij met de VVD over onze gemeentegrenzen heen en zoeken we meer samenwerking in de 
regio. Deze samenwerkingsverbanden kunnen pas slagen wanneer er voldoende wederzijds 
vertrouwen is, wat vraagt om een open en transparant stadsbestuur dat met beide benen op de grond 
staat en in staat is om snel en flexibel veranderingen te omarmen.   
 
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Jouw stem geeft antwoord op de vraag welke 
richting Vlaardingen inslaat. Wat voor stad dit is en moet worden. In dit verkiezingsprogramma lees je 
ons plan voor Vlaardingen. Waar jij kunt kiezen hoe je jouw leven inricht en veilig bent. Waar 
bereikbaarheid verbeterd wordt en waar alle inwoners en ondernemers de vrijheid en ruimte krijgen.  
 
Kortom, een stad die te gaaf is om links te laten liggen!  

 

De Vlaardingse VVD 
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Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig 

voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder 

moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn 

om je huis aan te passen of door te stromen. 

 

 Wij zijn voor het verlagen van de belasting op 

eigen woningbezit (OZB).  

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen 

woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 

Wij willen dat er voldoende koopwoningen zijn 

voor starters en dat er kavels zijn voor mensen 

waar ze een eigen huis kunnen bouwen.  

 Voor ouderen die zorg en huisvesting op maat 

nodig hebben geven we ruimte aan de 

ontwikkeling van nieuwe woonvormen zoals 

kangoeroewoningen en andere particuliere 

initiatieven. 

 Wijken en nieuwe bouwlocaties kunnen niet 

alleen eenzijdig bestaan uit sociale 

huurwoningen. Wij willen een gevarieerd 

woningaanbod om de doorstroming binnen de 

woningvoorraad van Vlaardingen te 

bevorderen.  

 Wij willen dat iedereen die zich inschrijft voor 

een huurwoning keuzevrijheid heeft. Bij 

schaarste en/of leefbaarheidsproblemen willen 

wij sturingsmogelijkheden kunnen hanteren. 

 Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen 

voor mensen die dat echt nodig hebben. De 

gemeente spreekt woningcorporaties aan op 

scheefwonen en het actief stimuleren van 

doorstromen. 

 Wij ondersteunen de doelstellingen van het 

Actieplan Wonen. In dit actieplan staat 

bijvoorbeeld dat het woongenot in Vlaardingen 

moet worden vergroot.  

 Voor inwoners is het handig om makkelijk en 

snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij 

hebben om hun woningen te vergroten of aan 

te passen. Wij vinden dat deze regels uit het 

bestemmingsplan actueel en digitaal 

beschikbaar horen te zijn. 

 De gemeente maakt samen met de 

buurgemeenten een regionale woonvisie met 

als doel dat de woningbouw aan de 

marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook 

afspraken met woningbouwcorporaties 

vastgelegd.  

 Wij vinden dat de huisvesting van 

arbeidsmigranten het beste geconcentreerd 

plaats kan vinden. De leefbaarheid in de wijken 

mag hierbij niet in het geding komen. 

 Wij willen dat oude bedrijfsterreinen die niet 

meer opgeknapt kunnen worden, omgezet 

worden naar aantrekkelijke woongebieden. 
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We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage 

leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente 

stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt.  

 

 Wij willen dat de gemeente in samenwerking 

met de politie en justitie verloederde plekken 

en woningen aanpakt. Hierbij hoort het 

tegengaan van illegaliteit, illegale bewoning, 

kraken en overlast gevende panden.  

 De gemeente gaat verrommeling van wijken 

tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid 

rondom afvalcontainers, graffiti en andere 

overlast wordt aangepakt en vernielingen 

worden snel hersteld. Door een strikter 

handhavingsbeleid maken we het mogelijk 

kosten te verhalen op de veroorzaker.  

 Wij willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor 

nieuwe producten. Na-scheiding heeft een 

grote toekomst op het gebied van recycling, 

economie en duurzaamheid.  

 De gemeente stimuleert het gebruik van 

minder water en staat positief tegenover het 

hergebruik van water en het terugwinnen van 

grondstoffen uit water.  

 

 

 Bij het aanleggen van nieuwe rioolstelsels 

scheidt de gemeente regenwater van 

huishoudelijk afvalwater. Waar mogelijk doen 

we dit ook bij het vervangen van bestaande 

rioolstelsels.  

 De gemeente heeft een plicht om te zorgen 

voor de afvoer van het water en het beheer 

van het grondwaterpeil. Iedereen die hiervan 

gebruik maakt draagt bij aan de kosten.  

 Wij willen dat de gemeente extra maatregelen 

neemt tegen wateroverlast. Wij zoeken 

hiervoor voortvarend samenwerking met het 

Hoogheemraadschap.  
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We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze parken, groenstroken, de 

Broekpolder, en van flora en fauna in onze gemeente. Het is belangrijk dat we goed voor onze 

natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen 

en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie 

zijn geen tegenstanders van elkaar, maar de druk is groot. Wij willen daarom een goede 

balans in de verdeling van de ruimte.  

 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu 

beter te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te 

leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam 

ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de 

grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 
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We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 

doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. 

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.  

 

 Wij hechten veel waarde aan het verbeteren 

van de Marathonweg. Ondertunneling is in de 

toekomst een goede oplossing voor de huidige 

problemen met geluid, fijnstof en 

verkeersveiligheid. Om snel verlichting te 

brengen aan de bewoners rondom de 

Marathonweg stellen wij een groene golf in en 

onderzoeken we de mogelijkheden om met 

innovatieve maatregelen fijnstof en 

geluidsoverlast te verminderen. 

 De komst van de Blankenburgtunnel zonder 

op- en afritten zet de Vlaardingse economie op 

ongekende afstand. De bereikbaarheid en 

ontsluiting van onze bedrijventerreinen 

worden hiermede ernstig tekortgedaan. Zolang 

de tunnel er nog niet ligt blijven wij ons hard 

maken voor de komst van de 

Blankenburgtunnel met op- en afritten. 

 Het is belangrijk dat de doorstroming van het 

verkeer in het wegennet optimaal is. 

Verschillende vormen van vervoer kunnen 

beter op elkaar aangesloten worden. Wij 

vragen van de gemeente een adequaat 

verkeerscirculatieplan. 

 Fietsers willen prettig en veilig door de 

gemeente kunnen rijden. Er komen steeds 

meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de 

elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden 

ingericht met een blik op de toekomst, waarbij 

veiligheid en doorstroming voor alle 

verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij 

horen naast goede fietsroutes ook voldoende 

stallingruimtes in de binnenstad en bij de 

verschillende stations langs de Hoekse Lijn. 

 Wij zijn voorstander van initiatieven waarmee 

buurtbewoners en de politie samen kijken hoe 

de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.  

 Wij vinden dat milieuzones overbodig zijn in 

een tijd waar auto’s en Openbaar Vervoer 

steeds schoner worden en steeds meer 

mensen een elektrische auto bezitten. 

 Het aanleggen en onderhoud van wegen is 

belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een 

wegafsluiting is minder vervelend als er 

duidelijk een alternatieve route geboden 

wordt. De gemeente maakt actief bekend 

wanneer er gewerkt wordt aan de openbare 

ruimte. Inwoners, bezoekers en bedrijven 

kunnen hiermee rekening kunnen houden, 

zodat er minder “zoekverkeer” ontstaat. 

 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden 

om real time informatie over wegafsluitingen 

te delen, zodat we weten welke routes het 

snelste zijn of waar nog parkeerplekken over 

zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden 

met de buurgemeenten. 

 Wij willen dat de gemeente de diverse soorten 

van vervoer voor ouderen, kinderen en 

gehandicapten beter koppelt. En zoekt 

daarvoor de samenwerking met 

buurgemeenten. 

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer 

is. Het openbaar vervoer is geen vervanger 

voor de auto, maar een aanvulling. We staan 

open voor innovatieve, kostenefficiënte 

alternatieven en geven ruimte aan de 

taximarkt en initiatieven zoals snelbussen. 

 De gemeente neemt bij de inrichting van 

straten en wijken de verkeersveiligheid mee, 

vooral in de buurt van scholen en 

sportverenigingen. Met medewerking van 

relevante partners en ouders creëren wij 

samen een veilige omgeving (schoolzones, 

veilige oversteekplaatsen en veilige 

fietsroutes).  
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Een Vlaardinger die in de Holy woont moet makkelijk in het centrum kunnen winkelen, een 

drankje kunnen drinken en werken in onze binnenstad. Een slim en betaalbaar parkeerbeleid is 

daarom van groot belang.  

 

 Wij willen dat het centrum goed met de auto 

goed bereikbaar blijft en dat er voldoende 

parkeerplaatsen zijn.  

 Bezoekers die met de auto naar het centrum 

komen, worden gestimuleerd in garages te 

parkeren. De tarieven voor het (langer) 

parkeren in de garages moeten aantrekkelijker 

worden gemaakt dan het parkeren op straat. 

Hiermee willen wij een langer verblijf in het 

centrum bevorderen.  

 Parkeertarieven moeten voor iedereen 

eenduidig en helder zijn.  

 Alle parkeerinkomsten worden geïnvesteerd in 

het verbeteren van parkeerfaciliteiten.  

 Parkeerplaatsen voor vergunninghouders of 

voor bezoekers breiden wij enkel uit wanneer 

hier voldoende draagvlak voor is onder 

bewoners en ondernemers.  

 Om voldoende parkeergelegenheid bij 

nieuwbouwprojecten te creëren, streven wij 

naar het realiseren van de landelijke 

parkeernorm en stimuleren wij 

inpandig/ondergronds parkeren. 

 Wij willen elektrisch rijden stimuleren. 

Iedereen moet zijn elektrische auto in de buurt 

van zijn woning kunnen opladen.

 
 
 

 
 

 

 
Internetbankieren, e-mailen, facebooken, whatsappen, doen we de hele dag door. Op dit 

moment hebben de meeste Vlaardingers geen keuze in de soort internetverbindingen. Er is 

bijvoorbeeld niet overal een glasvezelnetwerk, zoals in buurgemeente Schiedam. Snel internet 

is echter wel van groot belang voor onze inwoners en onze ondernemers. 

 
 Wij willen dat de gemeente opzoek gaat naar marktpartijen die een glasvezel netwerk in Vlaardingen willen 

aanleggen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

  

Foto: Nynke Gecks 



 

11 

 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 

vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 

buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van duurzame energie of het 

zelfstandig runnen van de kinderboerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij 

ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een 

compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 

We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente 

inwoners helpt om wijkcentra, verenigingen, en culturele instellingen in stand te houden en 

initiatieven faciliteert. Cultureel ondernemerschap is hierbij het uitgangspunt. 
 

 

Ondernemers zijn onmisbaar in een bloeiende economie. Het zijn onze ondernemers die 

investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé 

banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het 

goed met de gemeente. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. 

Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert 

de gemeente ondernemers hun best te doen. 

 

 Wij verwachten dat de gemeente frequent 

aandacht geeft aan de ondernemers en weet 

wat er speelt. Daarvoor gaat de gemeente 

actief in dialoog met de ondernemers. 

 Oude bedrijfsterreinen knappen we op en 

sluiten we beter aan op de omgeving, dus 

bereikbaar, veilig en modern. We vinden het 

verstandiger om oude bedrijfsterreinen te 

verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan te 

leggen. Dat betekent dat de gemeente 

investeert in de bestaande bedrijventerreinen 

en de Rivierzone. 

 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen 

ondernemen in een veilige en aantrekkelijke 

omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is 

van toegevoegde waarde voor inwoners en 

trekt mensen aan van buitenaf. Wij vinden dat 

hiervoor een consequente en samenhangende 

aanpak voor de binnenstad nodig is.  

 

 

 De huidige Winkeltijdenwet geeft de gemeente 

de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te 

richten zodat ondernemers zelf kunnen kiezen 

of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. 

Dat willen wij graag zo houden. Ondernemers 

kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun 

winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze 

geen gemeentebestuur voor nodig. 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers 

van onze lokale economie. Wij willen dat de 

gemeente recreatieve ondernemers 

stimuleert. 

 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en 

kunnen niet lang op hun geld wachten. Wij 

willen dat de gemeente haar rekeningen 

daarom binnen dertig dagen betaald. 

 Wij willen met de bezem door overbodige, 

tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 

regels. Vergunningen willen wij waar mogelijk 

afschaffen, samenvoegen of vervangen door 

een meldingsplicht of algemene regels.  
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 Ondernemers krijgen van de gemeente één 

aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan 

vermeld.  

 Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs en 

het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis 

en expertise uit te wisselen. Wij willen dat 

graag faciliteren. Wij stimuleren Vlaardingse 

ondernemers om stageplaatsen aan te bieden 

en te faciliteren.  

 Wij willen dat de gemeente de ondernemers 

actief betrekt en ondersteunt bij het terug naar 

werk geleiden van werkzoekenden met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met 

het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 

 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 

economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te 

verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.  

 

De overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland met een circulaire 

economie, brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Oude woningen 

en bedrijfsgebouwen moeten geïsoleerd worden en woonwijken en bedrijven(terreinen) 

worden in de toekomst aangesloten op duurzame energiebronnen. De toename van de 

hoeveelheid regen en de temperatuurstijging vragen om meer ruimte voor waterberging en 

waterafvoer en om meer stedelijk groen.  

 

 De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op 

het gebied van duurzaamheid. Wij willen dat 

de gemeente vanaf 2018 bij de ontwikkeling 

van gemeentelijk vastgoed investeert in 

energieneutrale voorzieningen.  

 De gemeente stelt haar expertise beschikbaar 

voor duurzame initiatieven van bewoners, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

medeoverheden. 

 Wij willen dat de gemeente knelpunten in 

regelgeving wegneemt die particuliere 

initiatieven en initiatieven van bedrijven in de 

weg zitten in de overgang naar duurzaamheid. 
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Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor 

een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en 

eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  

 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en 

mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.  

 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende 

werk is. Onze lokale ondernemers zijn hierin 

onze belangrijkste partners. Daarom worden 

lokale ondernemers altijd uitgenodigd bij 

gemeentelijke aanbestedingen.  

 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen 

zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar 

een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van 

een uitkering naar een baan gaat, is dat 

financieel merkbaar. Wij zijn geen voorstander 

van lokale armoederegelingen. 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterechte 

uitkeringen worden tot op de laatste cent 

teruggevorderd.  

 

 

 Mensen die niet kunnen werken, verdienen 

een vangnet; een uitkering. Ook mensen die 

hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk 

steuntje in de rug om snel weer aan de slag te 

komen.  

 Wij vinden dat voor het ontvangen van een 

uitkering een tegenprestatie verwacht mag 

worden. Wie bijstand krijgt en de 

sollicitatieplicht niet naleeft of geen 

tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar 

uitkering. 
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Op school leren we kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 

school leren we ze 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 mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij 

zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  

 

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 

verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de 

ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. 

Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. We vinden 

het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het 

gezin naar de beste oplossing zoekt.  

 

Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en 

kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij 

jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en 

instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 

 

 De school is goed en veilig bereikbaar voor 

kinderen en ouders. Wij willen dat er goede 

mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of 

auto naar school te brengen.  

 Leren doe je niet alleen op school maar doe je 

je hele leven lang. Wij stimuleren 

onderwijsinstellingen en opvangorganisaties 

tot het vormen van een Integraal Kind Centrum 

waar ieder kind van 0 tot 12 zich kan 

ontwikkelen. 

 De gemeente draagt zorg voor goede 

huisvesting van scholen. Wij vinden een goed 

binnenklimaat hierbij essentieel voor kinderen 

en leerkrachten om te presteren. 

 School is een veilige plek waar kinderen zich 

thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een 

taak bij vroegtijdige signalering van 

radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. 

Wij vinden dat de gemeente aan de scholen 

handvatten moet bieden om deze taak uit te 

kunnen voeren. 

 

 Wij vinden het een taak van de gemeente om 

de ontwikkelkansen van jonge kinderen te 

vergroten. De gemeente stimuleert dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden 

weggewerkt, bijvoorbeeld op de 

peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.  

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken 

samen, zodat kinderen goed voorbereid 

worden op hun baan voor later. 

 Wij vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk 

kan kiezen naar welke school je kind gaat.  

 Soms krijgen kinderen een vergoeding voor het 

vervoer naar de school. Wij vinden dat deze 

vergoeding alleen geldt voor vervoer naar het 

speciaal onderwijs.  

 Er wordt hard opgetreden tegen vroegtijdig 

schoolverlaten en ongeoorloofd 

schoolverzuim. 
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Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden 

het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Één gezin, één 

hulpverlener en één plan is bij hulpverlening ons uitgangspunt. 

 

We willen dat iedereen de zorg krijgt 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 dichter bij mensen 

aanbiedt. Daarom steunen we initiatieven voor zorg op kleine schaal.  

 

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels 

voor extra ondersteuning zijn niet voor 

iedereen goed te begrijpen. Wij vinden het 

belangrijk dat de gemeente kosteloos 

meehelpt bij de aanvraag van zorg. Iemand die 

je helpt om duidelijkheid te scheppen in de 

regels en in jouw belang meedenkt. 

 Lokaal maatwerk is essentieel voor een goede 

werking van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO). Wij gaan daarbij niet 

uit van de vraag “Waar heb ik recht op?” maar 

van de vraag “Wat heb ik nodig om mee te 

kunnen doen?”. 

 Wij vinden keuzevrijheid belangrijk voor 

iedereen die zorg nodig heeft.  

 De gemeente heeft een belangrijke  

verantwoordelijkheid voor de zorg voor de 

inwoners van Vlaardingen. Het is voor ons geen 

automatisme om landelijke bezuinigingen te 

compenseren door nieuw gemeentelijk beleid. 

 Wij zijn er trots op dat veel Nederlanders met 

liefde zorgen voor hun naasten. Deze 

mantelzorg is ontzettend waardevol en 

onmisbaar voor onze samenleving. De 

gemeente staat mantelzorgers bij om te 

voorkomen dat mantelzorgers overbelast 

raken. 

 

 

 

 

 

 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei 

soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 

kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze 

ook samen met buurgemeenten. 

 Vlaardingen is gastvrij, ook voor hen die 

minder valide zijn. De gemeente past haar 

eigen gebouwen hierop aan en helpt 

ondernemers om net zo gastvrij te zijn. 

 Wij vinden inbreng vanuit de lokale WMO-raad 

belangrijk om het beleid en de 

voorzieningen nog beter op de wensen af te 

kunnen stemmen. 

 Wij vinden dat de gemeente voor ouderen en 

gehandicapten die zorg en hulp nodig hebben, 

verantwoordelijk is voor goede afstemming 

tussen de verschillende regelingen en de 

uitvoering daarvan. Ook moet er vroegtijdig 

rekening mee worden gehouden dat het aantal 

ouderen in onze samenleving zal stijgen en er 

voldoende aandacht is voor de daarmee 

samenhangende specifieke behoeften voor 

ouderen 
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Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 

contacten. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Sporten is leuk en 

gezond. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl, het activeert je. Door te sporten leer je 

normen en waarden, incasseren, doorzetten en samenwerken. 

 

 Wij vinden dat de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid zich beperkt tot ervoor 

zorgen dat sport toegankelijk is voor iedereen. 

Om ervoor te zorgen dat ook mensen met een 

beperking die mogelijkheid hebben, willen wij 

dat de gemeente, via een prestatiedoelstelling, 

een vast gedeelte van de sportsubsidie 

hiervoor besteedt. 

 Wij vinden dat de gemeente bij de inrichting 

van haar openbare ruimte nadrukkelijk 

rekening moet houden met het inrichten van 

sport- en spelvoorzieningen, zoals trapveldjes 

voor jongeren. 

 Wij stimuleren sportverenigingen, scholen en 

buitenschoolse opvang nauw samen te werken 

om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 

Wij willen het gebruik van verenigings-

accommodaties optimaliseren door het 

openstellen voor medegebruik. 

 

 Wij vinden een buitenzwemvoorziening in 

Vlaardingen belangrijk. Wij zetten in op het 

optimaliseren van de zwemmogelijkheid in de 

Krabbeplas. Deze optimalisering kan ontstaan 

door innovatieve oplossingen voor de 

verbetering van de kwaliteit van het 

zwemwater.  

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van 

de openbare ruimte. Wij vinden dat van  de 

gebruikers (zowel clubs als individueel) van 

sportvoorzieningen een redelijke bijdrage mag 

worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in 

de vorm van vrijwilligerswerk. 

 Wij streven naar een vergroting van de eigen 

verantwoordelijkheid van verenigingsbesturen 

op het gebied van de beheerstaken. 
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Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 

creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. 

Cultuur in Vlaardingen is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs 

en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. We vinden het 

belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van 

Vlaardingen kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij 

horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, Loggerfestival en 

Zomerterras. 

 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met 

nieuwe werelden in aanraking te komen. Wij 

vinden dat ieder kind op de basisschool 

cultuureducatie moet krijgen. 

 Cultuur is van ons allemaal. Het is geen 

voorrecht van een kleine groep mensen en een 

specifieke groep instellingen die op dit 

moment door de overheid gesubsidieerd 

worden. Wij vinden dat subsidieaanvragen van 

culture organisaties hierop getoetst moeten 

worden. Ook laten culturele organisaties bij 

een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun 

eigen inkomsten binnenhalen. Wij vinden dat 

de focus moet liggen op een professionele 

aansturing. 

 Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in 

Museum Vlaardingen. Wij vertrouwen nu op 

het cultureel ondernemerschap van het 

museum zodat zij minder afhankelijk zijn van 

subsidies. 

 Vergunningverlening kan eenvoudiger en 

daarom zijn wij voorstander van een 

zogenoemd (digitaal) evenementenloket. 

 Bij kleinschalige evenementen passen 

laagdrempelige veiligheidseisen. 
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Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als 

het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.  We sluiten niemand 

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

geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de 

kansen gegrepen die Nederland biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van 

anderen. 

 

 Zolang nieuwkomers in Vlaardingen zijn, 

passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de 

Nederlandse taal leren en bijdragen aan de 

samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. 

De Nederlandse taal leren is een eigen 

verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. Wij 

vinden het normaal dat de gemeente hieraan 

bijdraagt door ervoor te zorgen dat er 

voldoende betaalbare cursussen zijn in de 

Nederlandse taal. 

 Uitgeprocedeerde asielzoekers horen volgens 

de wet niet thuis in Nederland. Voor hen is dan 

ook geen ruimte in Vlaardingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor haatpredikers is er in Vlaardingen geen 

plaats. Wij vinden dat de gemeente een 

proactieve rol moet nemen in het voorkomen 

dat imams haat kunnen zaaien en kunnen 

oproepen om onze waarden en vrijheden te 

negeren. Haatpredikers krijgen geen podium in 

Vlaardingen. 

 Wij vinden dat nieuwkomers pas aanspraak 

kunnen maken op tegemoetkomingen 

wanneer zij succesvol inburgeren. 
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Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  Politie, brandweer en 

ambulances zijn 7 dagen in de week, 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op 

tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten 

komen. 

 

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. 

Een app is soms handig, maar is nooit de enige 

mogelijkheid. Het blijft mogelijk om 

misstanden via de telefoon aan te kaarten. 

Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 

3D-loket en via de eigen wijkagent. 

 Horeca-ondernemers en gemeente werken 

nauw samen om camera toezicht beter 

benutten. Iedereen kan bijdragen aan de 

veiligheid in de buurt. Wij juichen initiatieven 

als WhatsApp-groepen toe.  

 Wij verwachten dat de gemeente drugsdealers 

hard aanpakt. De burgemeester moet de 

bevoegdheden gebruiken om drugspanden te 

sluiten. 

 

 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en 

valt of staat bij de bereidheid van onze 

inwoners om verdachte of onveilige situaties te 

melden bij de meldkamer. Wij vinden het een 

voorwaarde dat de meldkamer dan snel en 

correct de telefoontjes verwerkt. Ook een 

terugkoppeling is gewenst. 

 Bij calamiteiten in de regio willen wij dat 

iedereen snel de juiste informatie ontvangt. Zo 

weet iedereen sneller hoe er gehandeld moet 

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

boze. Hufters pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak 

inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen 

mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die 

moeten ze nu ook durven inzetten. De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt 

goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De politie grijpt altijd in als mensen de regels 

overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer 

de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.  
 

 

 Het Kabinet staat toe dat in een aantal 

gemeenten als proef legale wiet wordt 

verspreid. Vlaardingen staat niet bovenaan de 

lijstjes voor wat betreft drugs gerelateerde 

overlast en criminaliteit. Wij zien voor 

Vlaardingen geen actieve deelname aan deze 

proef. 

  Wij vinden dat van eigenaren kan worden 

gevraagd om bijtgrage honden te muilkorven 

of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen 

of verplicht worden een erfafscheiding te 

maken. Als hond en eigenaar zich niet 

gedragen, kan de hond op grond van de 

Gemeentewet in beslag genomen worden. 

 Om het gevoel van veiligheid, de zichtbaarheid, 

handhaving en bestrijding van de kleine 

criminaliteit nog verder te vergroten, zetten wij 

in op uitbreiding van de lichtblauwe brigade 

(Toezicht en Handhaving). 

 Wij vinden het normaal dat schade en de 

kosten van handhaving worden verhaald op 

diegenen die dit veroorzaken. Eigenaren van 

honden zijn verantwoordelijk voor het 

voorkomen van bijtincidenten. 

 Wij vinden het belangrijk dat de burgemeester 

en de politie alle nodige instrumenten kunnen 

gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan 

te pakken. Wij vinden dat de burgemeester 

daarvoor actief gebruik moet maken van de 

bevoegdheden en mogelijkheden om de 

openbare orde te handhaven en overlast te 

bestrijden. 
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De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. We verwachten van de gemeente dat zij 

van deze tijd is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. De gemeente biedt 

digitale producten aan voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de 

bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 7 

dagen in de week 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons 

uitkomt.  

 

 Wij willen dat het gemeentehuis ook buiten 

kantooruren open is voor zaken die je niet 

digitaal kunt regelen. 

 Een transparante overheid vinden wij 

belangrijk. Wij willen dat de gemeente 

statistieken en gegevens meer online 

toegankelijk maakt (de zogeheten open data). 

Hiermee informeren wij onze inwoners beter 

en bieden wij nieuwe marktkansen voor 

ondernemers.  

 Wij willen dat verzoeken en antwoorden op 

basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB-

verzoeken) altijd online worden gezet. Zo kan 

iedereen zien om welke informatie is gevraagd 

en welke informatie door de gemeente is 

gegeven.  

 Om ervoor te zorgen dat persoonsinformatie 

altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd 

blijft, verwachten wij dat de gemeente zorgt 

dat de ICT bij de tijd is.  

 Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk 

dat de gemeente de digitale privacy van 

inwoners borgt. Wij vinden het 

vanzelfsprekend dat de gemeente samenwerkt 

met andere overheden om digitale 

criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te 

gaan of te bestraffen. 
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We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van 

belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van 

advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen 

van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in 

een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dit kan via burgerparticipatie, 

leefbaarheidsplatforms, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen. 

 

Vlaardingen heeft een integer stadsbestuur. Daar horen integere ambtenaren bij. Persoonlijk 

belang en algemeen belang mogen niet door elkaar lopen en openheid en eerlijkheid moeten 

worden betracht.  

 

 De gemeenteraad heeft een eigen gedragscode 

waarin de raadsleden met elkaar afspreken 

welke normen en waarden zij van elkaar 

verwachten. Wij willen dat de gemeenteraad 

elk jaar stil staat bij deze gedragscode en 

indien nodig deze gedragscode actueel maakt.  

 Alle medewerkers van de gemeente leggen de 

eed of belofte af. Een integriteitsbeleid is 

gericht op het bevorderen van een integer 

ambtelijk en bestuurlijk handelen. Wij willen 

dat zo vaak als nodig aandacht besteedt wordt 

aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn 

 De gemeente heeft een regionale opstelling: zij 

heeft de blik naar buiten gericht. Wij vinden 

dat de gemeente samen moet werken met 

gemeenten in de Metropoolregio, en 

medeoverheden zoals Provincie, 

Hoogheemraadschap en Rijk als dat voordelen 

oplevert.  

 De Omgevingswet leidt tot minder regels en 

eenvoudiger ruimtelijk plannen. Wij vinden het 

belangrijk dat de gemeente zich terdege 

voorbereid op de invoering van deze wet en 

actief aan de slag gaat met uitvoering van de 

Omgevingswet. Ambtenaren en raad trekken 

hierin gezamenlijk op. 

 Wij zijn voor minder regels. Overbodige regels 

ontstaan doordat als een regel eenmaal is 

ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te 

hebben. Wij vinden dat de gemeente daar 

actief wat aan kan doen door bij iedere nieuwe 

regel vast te leggen hoe lang deze geldig is. 
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Wij zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 

wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is 

door hardwerkende Vlaardingers verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden 

besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven, dat er niet 

meer uitgegeven wordt dan er binnenkomt en dat uitgaven noodzakelijk en zinvol zijn. 

 

 Wij zijn voor verlaging van de gemeentelijke 

lasten voor inwoners en ondernemingen.  

 Wij willen zo laag mogelijke tarieven voor leges 

en vergunningen.  

 Wij vinden dat toeristenbelasting opleggen aan 

bezoekers alleen gerechtvaardigd is, als deze 

daadwerkelijk wordt gebruikt voor de 

instandhouding en verbetering van de 

faciliteiten waar deze bezoekers gebruik van 

maken. 

 Een goede financiële huishouding is van groot 

belang. Wij vinden dat de gemeente een strikte 

scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort 

te hebben. Wij willen een sluitende begroting 

en er moeten voldoende reserves zijn om 

risico’s op te vangen.  

 Wij vinden dat structurele uitgaven van de 

gemeente moeten worden gedekt door 

structurele middelen. Dat betekent dat 

inkomstenmeevallers niet mogen worden 

gebruikt voor structurele extra uitgaven.  

 Wij vinden het vanzelfsprekend dat inwoners 

en ondernemers jaarlijks eenvoudige inzage 

krijgen waaraan door de gemeente geld is 

besteed en wat het bereikte effect is. De 

uitgaven en inkomsten zijn transparant.  

 Wij vinden dat een gemeente geen 

onverantwoorde hoge schulden moet hebben. 

Om daar zeker van te zijn doet de gemeente 

periodiek de houdbaarheidstest 

gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio 

en de netto schuldquote blijven of gaan naar 

een aanvaardbaar niveau.  

 Het vertrekken van subsidies vinden wij geen 

doel op zich. Wij vragen de gemeente om elk 

jaar een overzicht op te stellen van instanties 

waar subsidies aan zijn verstrekt. Ook moet het 

resultaat van deze  subsidies in kaart worden 

gebracht. Zijn de resultaten of beoogde doelen 

onduidelijk, dan stopt de gemeente met het 

vertrekken van de desbetreffende subsidie. 

 Wij vinden verborgen subsidies, zoals reductie 

in huurkosten onacceptabel. Wij vragen de 

gemeente om daar actief onderzoek naar te 

doen en te rapporteren als daar sprake van is. 
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