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Beste Vlaardinger,  
Wat ons drijft is Vlaardingen en de enorme potentie die onze stad in zich heeft. Wij zijn 
trots op onze stad. Trots op de energie van onze stad, op haar ondernemende 
karakter, de prachtige haven, de groene Broekpolder en haar ongepolijste ruwe 
charme. Vlaardingen is altijd in beweging en er zijn nog zoveel kansen die we kunnen 
pakken. Wij geloven dat er nog zoveel meer mogelijk is.  
 
Samen bouwen we aan onze stad. Een stad waar iedereen zich thuis mag voelen. 
Waar Vlaardingers zich vrij voelen om te zijn wie ze willen zijn, en het leven te leven 
zoals zij dat willen. Waar ondernemers de vrijheid voelen om te ondernemen en te 
investeren in hun bedrijf, hun werknemers en hun omgeving. Een stad waar groei 
centraal staat. Groei wat betreft woningen, maar ook groei van ondernemers, 
werkgelegenheid en veiligheid. Waar iedere Vlaardinger het beste uit zichzelf kan 
halen en kan groeien in de persoonlijke ontwikkeling.  
 
We staan voor grote uitdagingen de komende jaren. Er moet weer beweging komen in 
de woningmarkt. Doorstroming zorgt ervoor dat starters weer een huis kunnen vinden. 
De opgave om te bouwen is daarom groot. Dit biedt een kans om niet alleen woningen 
bij te bouwen, maar wijken flink te verbeteren. En wat dacht je van het aanzicht! 
Gelukkig staan ontwikkelaars in de rij. Voor hen die willen investeren in onze stad legt 
de VVD de oranje loper uit. Want alleen zo kunnen we samen bouwen aan onze stad.  
 
Wij willen de stad vooruitbrengen en bouwen aan een duurzame groei van de 
Vlaardingse economie. Wij willen sturen op het imago van onze stad om onze 
ondernemers de kans te geven om te groeien en we openen deuren voor nieuwe 
bedrijven. Wij staan zij aan zij met ondernemers die niet alleen goed zijn voor zichzelf, 
maar ook goed zijn voor hun medewerkers en hun omgeving. Samen hebben we hierin 
een gedeelde verantwoordelijkheid.  
 
Wij geven iedereen de ruimte om kansen te pakken en om het beste uit henzelf te 
halen. Leven lang ontwikkelen draagt bij aan die persoonlijke groei, maar zorgt er ook 
voor dat onze inwoners klaar zijn voor de toekomst; een baan weten te vinden of te 
behouden; en trots kunnen zijn op dat wat zij presteren. Dat doen we onder andere 
door van Vlaardingen een echte MBO-stad te maken. Op die manier draagt iedere 
Vlaardinger naar eigen vermogen bij aan zichzelf en de Vlaardingse samenleving.  
 
Kansen pakken en vrij zijn doe je het beste in een veilige stad. Een stad waarin je ’s 
avonds veilig over het Veerplein kunt wandelen en waar je niet bang hoeft te zijn dat 
jouw eigen auto wordt gestolen. Samen met de politie, handhavers, ondernemers en 
de inwoners gaan we ervoor zorgen dat Vlaardingen veilig is.   
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Wij gaan bouwen aan een mooier Vlaardingen, en hebben daarbij jouw hulp nodig. 
Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar juist ook daarna. Want de gemeente alleen, 
kan niet alle uitdagingen van onze stad oppakken; dat moeten we samen doen. Samen 
bouwen aan Vlaardingen. Samen bouwen aan groei. 
 
Bart Bikkers - Lijsttrekker 
 
Ruben van de Zande - Voorzitter programmacommissie 
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Onze topprioriteiten  
 
Vrijheid en Veiligheid  
Iedereen moet gewoon zichzelf kunnen zijn in Vlaardingen. Zonder veiligheid is er 
geen vrijheid. Wij willen fors investeren in de veiligheid van onze stad. De gemeente 
neemt meer handhavers in dienst. We pakken criminelen en tuig hard aan. Verder 
komt er een stevige aanpak om ondermijnende criminaliteit en drugscriminaliteit te 
bestrijden. We blijven investeren in interventieteams die woonoverlast in onze 
woonwijken aan kunnen pakken. Vlaardingen wordt een stad waar je veilig en vrij kan 
zijn.  
 
Bouwen, bouwen, bouwen 
Vrijheid is ook dat jij en je familie een dak boven het hoofd hebben. Om de woningnood 
aan te pakken gaan we per jaar 600 huizen bouwen. We bouwen om de drie 
metrostations heen. Omdat de Vlaardingse woningmarkt uit balans is, bouwen we 
vooral in het middensegment en hogere segment en woningen voor starters. Zo kan 
er doorstroom ontstaan op de woningmarkt en vinden meer Vlaardingens een passend 
huis.     
 
Schone straten  
Vrijheid is wandelen door een schone stad; een stad waar geen rotzooi op straat ligt. 
Vooral in de VOP-wijk, bij de stations, in het centrum en in de Westwijk is veel troep 
op straat te vinden. Een vast team van handhavers, het interventieteam, gaat de wijken 
in om het vuil op te ruimen. Ook onderzoeken zij wie verantwoordelijk is voor het vuil 
en verhalen de kosten op de overlastgevers. Boetes op het dumpen van troep op 
straat verhogen we.  
 
Vrij kunnen ondernemen 
Ondernemers weten zelf het beste wat goed is voor hun bedrijven; ook dat is vrijheid. 
We schrappen overbodige regels die ondernemen moeilijk maken. De gemeente 
gaat zich inzetten om meer bedrijven naar Vlaardingen te halen. Zo halen we ook meer 
banen de stad in. Er is immers maar één partij voor de arbeid: de VVD. 
 
Gezellige binnenstad 
Het centrum van Vlaardingen wordt weer gezellig. Met projectontwikkelaars maken we 
een plan het Liesveldviaduct af te breken. We verplaatsen de markt, waardoor het 
Veerplein bestemd kan worden voor terrassen. Leegstaande panden, zoals het V&D-
gebouw, worden omgevormd. We zorgen ervoor dat nieuwe bedrijven zich in het 
centrum vestigen. Bovendien gaan we aan de slag met meer groen in het centrum. 
Het centrum wordt een plek waar zelfs Schiedammers naartoe willen. 
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Vrijheid en Veiligheid 
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Vrij en veilig voelen  
 

et is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en in ons huis. 
Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Vlaardingen veilig 
kan wonen, sporten, uitgaan, werken en ondernemen. Veiligheid is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgen de 
gemeente en de politie daarom voor een veilige omgeving. Door met elkaar op te 
trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles 
op alles om herhaling te voorkomen. 
 
Vlaardingen moet weer een stad zijn waar je ’s avonds veilig over het Veerplein kunt 
lopen. Waar je niet nagefloten wordt als je een rondje in de Broekpolder aan het 
hardlopen bent. Waar geen drugsdealers rondlopen en er minder inbraken 
plaatsvinden. En waar op de bedrijventerreinen, zoals Groot Vettenoord en Vergulde 
Hand, geen ondermijnende criminaliteit plaatsvindt.   
 

 
► Andere gemeentes doen veel meer om criminaliteit te bestrijden en met succes. 

Wij willen daarom ook fors gaan investeren in veiligheid.  
 

► Extra politie; daar hebben wij geen invloed op. Extra handhavers; daar wel. 
Die komen er alleen maar wanneer we hier geld voor uittrekken. Daar gaan we 
voor.  
 

► We treden hard op tegen veroorzakers van woonoverlast en criminelen die doen 
aan ondermijning. Er komen interventieteams van handhavers, gericht op de 
aanpak van woonoverlast en ondermijning.  

 
► De interventieteams zijn er niet om inwoners te pesten en om parkeerbonnen 

te schrijven. Als het gaat om kleine fouten van inwoners, wordt eerst 
gewaarschuwd. De teams moeten zich vooral richten op zware overlast en 
criminaliteit.   

 
► De gemeente Vlaardingen huurt op dit moment een extern bedrijf voor de 

parkeercontrole. Wij willen hiermee stoppen en zorgen voor handhavers, in 
dienst bij de gemeente. Hierdoor krijgen we meer slagkracht en verdwijnt het 
verschil tussen parkeercontroleur en gemeentelijk toezichthouder. 
 

► In Vlaardingen moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we 
discriminatie en geweld, tegen bijvoorbeeld LHBTIQ+, keihard aan. We zorgen 
ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. 
 

 

H 
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► Huiselijk geweld is, mede door de coronacrisis, helaas toegenomen. Wij willen 
dat iedereen veilig is, ook achter de voordeur. Aangifte doen moet zo makkelijk 
mogelijk zijn. Ook blijven we de bekendheid van Veilig Thuis vergroten.  

 
► Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente stimuleert 

daarom de oprichting en instandhouding van buurtpreventieverenigingen en 
WhatsApp-groepen. 
 

 

Aanpakken van criminelen en (ander) tuig  
 

e zien dat veel verschillende soorten criminaliteit plaatsvinden in 
Vlaardingen. Zware ondermijnende criminaliteit op de bedrijventerreinen; 
overlast door overbewoning in de VOP-wijk; illegale prostitutie op 

parkeerplaatsen; diefstal in de winkelcentra. Mensen worden niet geboren als 
crimineel, maar glijden vaak af door een slechte 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 het optreden tegen criminaliteit en het 
voorkomen van criminaliteit. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente 
die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving. 
 

► De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een 
vergunning, of trekken deze in als deze misbruikt wordt voor het faciliteren van 
criminele activiteiten.    

 
► Door wijkagenten die zichtbaar surveilleren gaan we verloedering en overlast 

op straat en in wijken tegen.  
 

► Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd. 
Daarbij zetten we in op patseraanpak, waarbij criminelen worden gedwongen 
hun onverklaarbare vermogen, zoals peperdure horloges, in te leveren. Zo 
voorkomen we ook jonge aanwas van drugscriminelen. 
 

► Iedereen moet met zijn handen afblijven van onze politie en handhavers. Onze 
handhavers verdienen de juiste middelen om voor onze en hun eigen veiligheid 
te zorgen. We rusten handhavers daarom uit met bodycams en 
verdedigingsmiddelen.  

 
► De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om 

Vlaardingen veiliger te maken, zoals het sluiten van panden en het opleggen 
van hoge boetes. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt.  
 

► Wij willen dat in Vlaardingen volop ingezet wordt op cameratoezicht. 
Cameratoezicht geeft criminelen een gezicht. Ondernemers die gezamenlijk 

W 
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een camerasysteem willen opzetten geven we volop de ruimte en ondersteunen 
we bij aanvragen. 

 
► Voor wapens op straat is geen plek in Vlaardingen. We blijven volop inzetten 

op preventief fouilleren, omdat dit een succesvolle manier is om wapenbezit 
terug te dringen.  

 
► Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals 

WhatsApp fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor 
Vlaardingers, jong en oud, zodat inwoners deze criminaliteit sneller en beter 
leren herkennen. 

 
 
  

Al gefixt  
 
De afgelopen jaren heeft de VVD zich succesvol ingezet 
preventief fouilleren op de bedrijventerreinen mogelijk te 
maken. De eerste acties preventief fouilleren hebben 
inmiddels plaatsgevonden en er is een enorme 
hoeveelheid messen en andere wapens aangetroffen. 
Hierdoor zijn onze bedrijventerreinen veiliger geworden. 
We willen vol aan de slag preventief fouilleren uit te 
breiden.  
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Bouwen en Wonen 
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Meer betaalbare koopwoningen  
 

e Vlaardingse woningmarkt moet werken voor iedereen. Dat betekent een 
gevarieerd aanbod van woningen voor mensen met een laag-, midden- en 
hoog inkomen. De woningmarkt in Vlaardingen is uit balans. Er zijn te weinig 

woningen voor starters en te weinig woningen in het middensegment en hogere 
segment. Het aantal woningen in de sociale huursector ligt ver boven het landelijk 
gemiddelde. Hierdoor hebben we een Vlaardingse wooncrisis. Die pakken we aan. Wij 
willen bouwen, bouwen, bouwen zodat de doorstroming op gang komt en iedereen in 
onze gemeente een passend en betaalbaar dak boven het hoofd vindt. Een huis is 
immers de plek waar je je “thuis” moet kunnen voelen. 
 

► Om de woningcrisis aan te pakken bouwen we, met ontwikkelaars, jaarlijks 600 
nieuwe huizen.  

 
► Om meer balans op de woningmarkt te krijgen bouwen we minimaal de helft 

van de woningen in het middensegment en hogere segment. Verder bouwen 
we vooral voor starters en jonge gezinnen.  

 
► Vlaardingen heeft drie goede metrostations. Dit zijn de ideale locaties om grote 

woningbouwprojecten te realiseren. Op deze locaties kunnen we hoogbouw 
realiseren. Hierbij denken wij aan de voormalig Huishoudschool-locatie bij 
Station Oost en de transformatie naar wonen van de huidige locatie van het 
Geuzencollege bij Station West.  

 
► We bouwen geen woningen in de Broekpolder. De Broekpolder behoudt haar 

groene uitstraling en moet voldoende ruimte bieden om te fietsen, wandelen, 
hardlopen en te recreëren.  

 
► Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en 

soepelere procedures voor nieuwbouw. De hoogste prijs krijgen voor een 
ontwikkellocatie is fijn, maar als dat leidt tot lange procedures en uitstel van 
ontwikkelingen kiezen wij voor één op één onderhandelen met ontwikkelaars 
die goede plannen hebben. 
 

► De gemeente Vlaardingen spreekt eigenaren van leegstaande panden aan en 
vraagt hen de panden te ontwikkelen of te verkopen. Hierdoor gaan we 
verloedering tegen.  

 
► We onderzoeken nieuwe woningbouwlocaties, zoals bedrijventerreinen. 

Hierdoor gaan we commerciëler om met onze Vlaardingse gronden.  
 

► Als we bouwen in de historische delen van onze stad, zoals bij de haven en de 
voormalige pakhuizen, dan sluit de bouw aan bij het historische karakter 

D 
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hiervan. De gevel behoudt de historische uitstraling. Vlaardingen is niet voor 
niets de Haringstad.  
 

► Den Haag heeft de afgelopen jaren veel regelingen ontwikkeld om 
nieuwbouwprojecten te stimuleren. Het stadsbestuur van Vlaardingen moet 
actiever lobbyen om aanspraak te kunnen maken op deze subsidies.  

 

Fijne en goede huurwoningen 
 

n Vlaardingen moet het ook goed mogelijk zijn een huurwoning te vinden. Deze 
huurwoningen zijn er niet alleen voor de laagste inkomens, maar ook voor de 
politieagent en de juf. We moeten erop toezien dat ook de huurmarkt structureel 

verbetert. Alleen zo vinden meer mensen een fijne en goede huurwoning.  
 

► Met woningbouwcorporaties WaterwegWonen en Samenwerking maken we 
afspraken om huurwoningen te verbeteren en op te knappen. Dit mag best 
doorberekend worden in de huurprijs. Huurwoningen zijn er niet alleen voor 
mensen met een laag inkomen, maar ook voor de middeninkomens. Zo vinden 
jongeren en starters sneller een woning in Vlaardingen. 
 

► Mensen die met een hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen, houden 
de woning voor mensen met een lager inkomen bezet. Dit scheefhuren is uit 
den boze. Met woningbouwcorporaties WaterwegWonen en Samenwerking 
maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren 
van doorstroming. 

 
► Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is 

hard nodig. Hier speelt bouw- en woningtoezicht een belangrijke rol door 
controles te houden. De woningen die hierdoor vrijkomen gaan naar mensen 
die op de wachtlijst staan. 
 

► Malafide huisjesmelkers, die idiote prijzen voor huurwoningen vragen en 
overbewoning in de hand werken, pakken we hard aan. Voor deze 
huisjesmelkers is geen plek in Vlaardingen.  
 

► We houden ons aan de wettelijke normen bij het huisvesten van statushouders, 
maar Vlaardingers geven we zo veel mogelijk voorrang bij de toewijzing van 
sociale huurwoningen.   
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Probleemwijken worden kansenwijken  
 

erlijk is eerlijk, in sommige wijken van Vlaardingen staat de leefbaarheid onder 
druk: er is criminaliteit, veel vuil op straat en mensen zonder werk. Wij willen 
ons maximaal inzetten deze wijken te verbeteren. Er moet een doortastende 

aanpak zijn om iedereen kansen te bieden. We helpen mensen aan het werk, 
veranderen de wijken qua woningbouw, hebben oog voor het onderwijs. Zo worden 
probleemwijken van nu, de kansenwijken van de toekomst.   
 

► Er komen concrete actieplannen om onze kwetsbare wijken, zoals de Westwijk, 
structureel te verbeteren. Hierbij maken wij gebruik van de ervaringen die 
Rotterdam-Zuid opgedaan heeft.  Werk en onderwijs hebben in deze aanpak 
een centrale rol.  

 
► We voeren de Rotterdamwet breder in. Kwetsbare wijken vragen om 

interventies vanuit de gemeente om de leefbaarheid echt te vergroten. 
  

► De ingeslagen weg met het realiseren van drie centrale locaties voor 
arbeidsmigranten zetten we door. Dit moet leiden tot de verkoop van gespitste 
woningen door de uitzendbureaus.  
 

 
   

E 

 
Al gefixt  

 
De VVD weet dat woonoverlast in sommige wijken, zoals de Westwijk en de 
VOP-wijk, een groot probleem is. We zijn aan de slag gegaan dit probleem op 
te lossen. Inmiddels is er een aanspreekpunt bij de gemeente, een regisseur 
woonoverlast, die samen met handhavers, de politie en welzijnsorganisaties 
overlast in de wijken sneller probeert tegen te gaan.  
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Schone straten, rechte straten en groene buurten  
 

e wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die 
groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan 
het onderhoud van de straat, maar ook door het schoonhouden van de eigen 

tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven. 
Verder moet de gemeente zo snel mogelijk aan de slag om de wijken Holy en Ambacht 
op te hogen.  

► Afval hoort in de container en niet naast de container. Het is asociaal om je 
vuilniszak naast de container neer te zetten. We zetten daarom hard in op 
handhaving van bijplaatsingen. Een vast team van handhavers (het 
interventieteam) en opruimers gaat door de wijken en ruimen het vuil direct op. 
Het team gaat op onderzoek uit wie verantwoordelijk is voor de bijplaatsing en 
legt boetes op.  

 
► Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere 

overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan 
worden verhaald op de veroorzakers. Boetes op deze overtredingen 
verhogen we. Zo leren ze het wel af.  

 
► Natuur in Vlaardingen is belangrijk en verdient bescherming. Maar we 

realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken wat 
haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met juiste balans tussen wonen, 
ondernemen en recreatie.  

 
► Iedere Vlaardinger is fan van de Broekpolder. De Broekpolder blijft een natuur- 

en recreatiegebied.  
 

► We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar 
wijken, hoe klein dan ook. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd door een 
struik of plantenbak. Dat is ook goed voor het aanzicht en woongenot. 

 
► Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. 

Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te 
vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd.  

 
► We blijven inzetten op nascheiding van afval. Dat zorgt voor minder containers 

en is bovendien goedkoper.  
 

► Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt 
als een groot huishouden. Daarom passen we deze heffing aan op het aantal 
personen per huishouden. 
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► De gemeente zoekt meer de samenwerking op met het Hoogheemraadschap 

Delfland om wateroverlast te helpen verminderen en maatregelen te nemen om 
gevolgen van hitte en droogte op te vangen. 

 
► Het is noodzakelijk dat op korte termijn wijken opgehoogd worden. Het kan 

niet zo zijn dat je via een trap naar de tuin moet. We geven urgentie aan de 
wijken die het meest verzakt zijn de afgelopen tijd: Holy en Ambacht.  
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Al gefixt  

 
De afgelopen jaren heeft de VVD zich hardgemaakt voor 
het ontwikkelen van ophoogprogramma’s voor 
verschillende wijken die flink verzakt zijn. De gemeente 
heeft een ophoogprogramma opgesteld. Hier zijn wij erg 
blij mee maar we moeten er nu voor zorgen dat de wijken 
Holy en Ambacht opgehoogd gaan worden.  
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Economie en Werk 
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Ruimte voor ondernemers 
 

et midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze gemeente. Zij zijn 
de banenmotor van Vlaardingen. Als het goed gaat met onze ondernemers, 
dan gaat het ook goed met Vlaardingen. Het is geweldig om te zien hoe 

bijvoorbeeld Vlaardingse metaalbedrijven en verfbedrijven iedereen aan het werk 
helpen. Sociaal ondernemerschap zit verweven in het Vlaardingse DNA. We moeten 
ondernemers maximaal de ruimte geven, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: 
ondernemen.  
 
Door de coronacrisis zijn ook Vlaardingse ondernemers hard geraakt. Zij hebben een 
moeilijke tijd achter de rug. Hoewel de coronacrisis nu op zijn einde lijkt, moeten we 
de economie juist blijven stimuleren. Wij staan voor ondernemerschap en dit moet 
terugkomen in beleid. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze 
inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst en wordt ons vestigingsklimaat 
steeds beter.  
 

► Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, 
stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen. Voor de 
horeca is de deregulering ingezet met het ‘Ondersteuningsplan Horeca’. 
Andere sectoren verdienen ook deregulering. Daarom onderzoeken we 
jaarlijks welke regels geschrapt kunnen worden.  
 

► De gemeente gaat actief opzoek naar bedrijven die zich willen vestigen in 
Vlaardingen, door te laten zien hoe goed het vestigingsklimaat is in onze stad. 
Hierbij richten we ons primair op ‘schone bedrijvigheid’ met veel 
werkgelegenheid.  

 
► Ook startups en startende ondernemers willen we een plek kunnen bieden. We 

willen dat Vlaardingen samen gaat werken met Havenbedrijf Rotterdam om 
innovatieve startups naar Vlaardingen te halen.  
 

► We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terechtkunnen voor 
vragen, vergunningen en schuldhulpverlening. Geen gedoe; ondernemen met 
de gemeente als partner is het doel. 
 

► 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. 
 

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

H 
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► Bedrijvigheid stopt niet bij gemeentegrenzen. Er komt een regionale 
economische visie op de bedrijven in de regio Schiedam, Maassluis en 
Vlaardingen. Onze ligging is immers fantastisch aan de mond van de Maas en 
we hebben een metro, een tram en genoeg aansluitingen op de snelweg.  
 

► De Riverboard, het samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers, 
maatschappelijk middenveld en de gemeenten Schiedam, Maassluis en 
Vlaardingen mag rekenen op structurele steun om gezamenlijk de regionale 
visie tot uitvoering te brengen. 

 
► Ja, ook Vlaardingen heft toeristenbelasting. Alleen in Vlaardingen wordt deze 

heffing als het aan ons ligt in de toekomst gereserveerd voor stimulering van de 
vrijetijdseconomie in Vlaardingen. Het zal daarom steeds gaver worden om 
Vlaardingen te bezoeken.   

 
► Glasvezel is een belangrijk element voor het Vlaardingse vestigingsklimaat en 

het is onmisbaar bij het thuiswerken. We maken ons hard voor glasvezel in 
Vlaardingen, zodat iedereen razendsnel kan internetten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Een gezellige binnenstad  
 

nze ondernemers werken iedere dag hard aan een levendig en aantrekkelijk 
centrum. Helaas zien we dat er veel leegstand is in onze binnenstad. Sommige 
inwoners laten de binnenstad liever links liggen en bestellen online of gaan 

naar Rotterdam. Dat is jammer want ons stadshart en de haven barsten van potentie: 
de prachtige panden aan de haven, de ruime pleinen en de gezellige Hoogstraat. Door 
als gemeente samen met ontwikkelaars, eigenaren en winkeliers in te grijpen in ons 
centrum gaan we er weer een gezellige binnenstad maken. Een stad waar iedereen 
naartoe wil; zelfs Schiedammers. 
 

► Op het Veerplein moet meer ruimte komen voor meer horeca en terrassen. 
Bovendien kan het plein vergroenen door mooie bomen te plaatsen en biedt 

O 

 
Al gefixt  

 
De gemeente moet ondernemers niet in de weg zitten met harde regels over de 
openingstijden. We hebben ons flink ingespannen de openingstijden van 
winkels te verruimen en dat is gelukt. Op zondagen en feestdagen kan je vanaf 
8.00 uur shoppen. Handig om je ontbijtje te halen!   
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een klein paviljoen/muziektent extra gezelligheid. Samen met de bioscoop en 
andere publiekstrekkers wordt het gezellig op het Veerplein.   
 

► De Franssenstraat en Waalstraat worden autoluw, zodat het hier ook plezierig 
wordt om op een terras te zitten en om te verblijven.  
 

► Vlaardingen is wereldwijd bijna de enige stad met een viaduct door de 
binnenstad. Het Liesveldviaduct heeft niet het eeuwige leven. Samen met 
omwonenden, ondernemers en ontwikkelaars maken we een plan om het 
Liesveldviaduct af te breken.  
 

► De leegstaande panden in het centrum transformeren we naar een andere 
bestemming, zoals woningbouw. Zo zou het leegstaande V&D-pand, achter 
de Hoge Witte, een prima locatie zijn voor een appartementencomplex. 
Woningbouw in de binnenstad maakt de stad levendiger. 
 

► Ook ondersteunen we projectontwikkelaars met andere goede ideeën om  
transformatie van bestaande panden te stimuleren door het opstellen van ruime 
bestemmingsplannen.  
 

► De bibliotheek wordt verplaatst naar de Grote Kerk. Daar past ook prima een 
horecafunctie. Dit zorgt voor meer levendigheid in het historische deel van het 
centrum. Bovendien biedt dit kansen het gebied om het Veerplein verder te 
ontwikkelen voor woningbouw.  

 
► Ondernemers krijgen meer ruimte voor het organiseren van evenementen. Als 

ondernemers een evenement willen organiseren wat zij al eerder georganiseerd 
hebben, hoeven zij niet opnieuw een uitgebreide vergunning aan te vragen.  
 

► De grotere terrassen, als gevolg van de coronamaatregelen, zijn een succes. 
We herzien het terrassenbeleid zodat we de uitbereiding van de terrassen 
definitief maken. Voor een klein terras, met maar vijf tafeltjes, schaffen we de 
vergunning volledig af. 
 

► Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Omdat 
de samenwerking van ondernemers en vastgoedeigenaren in een winkelgebied 
hieraan bijdraagt, bevorderen wij een bedrijfsinvesteringszone in de 
binnenstad.  
 

► Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen 
wij dat de gemeente dit stimuleert met stadspromotie. Vlaardingen heeft 
genoeg te bieden om promotie over te maken en dit doen we nog veel te weinig.  
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Niet lullen, maar poetsen  
 

e investeren als gemeente in de Vlaardinger vanuit de gedachte dat dit zich 
op de lange termijn zich terug zal betalen. Vlaardingen kent helaas een flinke 
werkeloosheid. Dit is een probleem en dat probleem pakken we aan. Het 

hebben van werk is namelijk van groot belang voor de mens en voor de samenleving. 
Werk zorgt ervoor dat je in contact staat met mensen en regelmaat in je leven krijgt. 
Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Door te werken investeer je niet alleen 
in jezelf, maar je draagt ook bij aan onze samenleving.  
 

► Wij willen dat het aantal Vlaardingse huishoudens in de bijstand flink daalt. 
Hiervoor moet een grootschalige aanpak door de gemeente worden ontwikkeld 
samen met bedrijven, scholen, Stroomopwaarts en andere maatschappelijke 
instellingen. We maken afspraken met het bedrijfsleven in de vorm van leer-
werkakkoorden.  

 
► Wij gaan uit van het principe dat iedereen die naar vermogen bijdraagt aan de 

samenleving, kan rekenen op steun als het tegenzit, en dan zelf probeert om 
zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Daar helpen we als gemeente 
ook bij, waar nodig. 

 
► Er zijn op dit moment voldoende lokale armoederegelingen. We breiden deze 

regelingen niet verder uit, maar we blijven controleren of deze regelingen 
werken. Als de regelingen niet het gewenste effect hebben, dan schaffen we 
deze af.  
 

► Wanneer je van een uitkering 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.  

 
► De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht als fraudeur bestempeld. 

Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet 
direct fraudeur. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Het oordeel over 
fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet door een 
computer. 
 

► Als je bijstand ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen 
tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die 
onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden om 
te werken aan inburgering en integratie. 

  

W 
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Verkeer en Vervoer 
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Doorrijden  
 

laardingen is een stad in beweging. We verplaatsen ons allemaal voortdurend. 
We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje 
in onze buurt om de hond uit te laten. Het moet snel en gemakkelijk zijn om vlot 

van de Holy in de binnenstad te komen, of van de Babberspolder in de Broekpolder. 
De doorstroming moet goed zijn! Of we lopend, per fiets, met de scooter, auto of 
vrachtwagen door Vlaardingen rijden mag geen verschil maken. We moeten gewoon 
door kunnen rijden en niet te lang in de file staan om de stad in, de stad door en de 
stad uit te komen. Goed openbaar vervoer draagt hieraan bij. En het is bovenal 
belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto. 
 

► De Marathonweg en Vulcaanweg zijn de meest logische ontsluitingswegen om 
van en naar de industriegebieden te komen. Deze wegen worden drukker en 
drukker, mede door de nieuwe wijken die we ontwikkelen. Een goede en 
slimme aanpak van deze wegen waardoor de doorstroom wordt vergroot en 
de stad tegelijkertijd wordt ontlast is daarom van het grootste belang. 
  

► Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we 
aan goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, (vracht)auto, ov en andere 
verkeerstromen.   

 
► De Vlaardingse wegen lijken soms een racecircuit. We treden in overleg met 

politie en OM om mobiele snelheidscamera’s te gaan gebruiken om 
snelheidsduivels op te sporen en aan te pakken.  
 

► Kleine zones met betaald parkeren, om het centrum heen, kunnen de 
parkeerdruk doen afnemen. Als inwoners willen dat er betaald parkeren in hun 
wijk wordt ingevoerd, dan maken we dat mogelijk.  

 
► We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. 

Stop en Shop-parkeerplekken zijn een succes en worden door bezoekers van 
het centrum en ondernemers als prettig ervaren. Hier blijven we op in zetten.  
 

► De inkomsten uit parkeren zijn er om de doorstroom, mobiliteit en 
verkeersveiligheid te verbeteren. Deze inkomsten zijn er niet om de begroting 
sluitend te maken of andere kosten te dekken.  

 
► Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede 

verbinding tussen de binnenstad, de stations en de wijken. Daarbij zien we de 
voordelen van innovatieve en kostenefficiënte vormen van openbaar vervoer, 
zoals snelbussen en deelscooters.  
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► We blijven ons hardmaken bij de Metropoolregio Rotterdam om de tramlijn door 
te trekken naar het centrum.  

 
► Waar mogelijk moeten gescheiden fiets- en wandelpaden aangelegd worden. 

Een goed voorbeeld is een gescheiden fiets- en wandelpad langs de Vaart. Zo 
wordt het ook steeds makkelijk om met je fiets naar je werk te gaan. 

 
► Werk je verder bijvoorbeeld in Den Haag en Rotterdam dan moet het ook goed 

mogelijk zijn de fiets te pakken. De Metropolitane fietsroute helpt hierbij.  
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Sport en Bewegen 
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Fit en gezond zijn  
 

porten is lekker, gaaf en ontzettend belangrijk. Vlaardingen heeft veel goede 
sportfaciliteiten. Van alle clubs in de Broekpolder tot de andere verenigingen 
aan de randen van Vlaardingen. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier 

en ontspanning. Door te sporten en te bewegen zorgen we bovendien voor een 
gezonde en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, 
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 Vlaardinger van jong tot oud kan sporten. 
Ook willen we sportactiviteiten bundelen in complexen en stimuleren we sporten en 
bewegen in de buitenruimte.  
 

► De zuidrand van de Broekpolder ontwikkelen we door tot de Sportboulevard 
voor de regio. Het gebied voorziet in heel veel sporten en verenigingen. We 
onderzoeken of de sporten die hier nog niet vertegenwoordigd zijn een plek 
kunnen krijgen.  
 

► De Kulk heeft haar beste tijd gehad. We zoeken naar een nieuwe locatie waarbij 
de Sportboulevard een grote kans maakt. We gaan de samenwerking met 
private ontwikkelaars aan, om de financiële haarbaarheid te vergroten en een 
buitenzwemvoorziening te verwezenlijken.  
 

► Vlaardingen wordt met deze ontwikkeling de sportstad van de regio. We gaan 
met besturen en eigenaren van sportaccommodaties in gesprek om de 
voorzieningen op de accommodaties te verbeteren.  
 

► Iedereen moet kunnen sporten. We stimuleren verenigingen om sporters met 
een handicap beter te helpen en te faciliteren.   
 

► Wandelroutes, hardlooproutes en fietsroutes geven we beter aan. Ook hierdoor 
maken we het aantrekkelijker voor sporttoeristen om naar Vlaardingen te 
komen.  

 
► Sportevenementen zijn een manier om Vlaardingen op de kaart te zetten, te 

verbinden en mensen in beweging te krijgen. Zien sporten, doet sporten. We 
halen de Tour de France van 2024 of 2025 naar de regio én naar Vlaardingen. 
Dit is een geweldig evenement waarbij we onze stad kunnen promoten. Laat 
die gele trui maar komen. 

 
► Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze 

openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport.  
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► Waar het kan, zetten we sportaccommodaties in voor meerdere doeleinden. Zo 
kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. 
Ook zorgen we ervoor dat jongeren en mensen met een handicap gebruik 
kunnen maken van sportaccommodaties.  
 

► De huurprijzen voor de sportcomplexen worden herzien. De maatschappelijke 
waarde van de vereniging bepaalt of het maatschappelijk tarief gehandhaafd 
blijft. Voor verenigingen die zich bijvoorbeeld inzetten om kinderen uit arme 
gezinnen te laten sporten worden huurprijzen verlaagd.  
 

► 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 geen plek in Vlaardingen. 
 

► Samen met de verenigingen ontwikkelen we een Vlaardingse gedragscode om 
te komen tot een positief sportklimaat. Ondertekenen de verenigingen dit niet 
of geven zij hier onvoldoende uitvoering aan, dan heeft dit consequenties voor 
de huur van de accommodatie. Zo is sporten voor iedereen veilig. 

 
► Van basisscholen wordt gevraagd dat zij jaarlijks tenminste iedere sport in 

Vlaardingen één of meer keer beoefenen op het complex van de betreffende 
sport. Wij willen ervoor zorgen dat onze kinderen kennis kunnen maken met 
diverse sporten.  
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Onderwijs & Kansen Pakken 
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Gelijke kansen; vliegende start   
 

oed onderwijs biedt een kans op een gelijke start. Het zorgt ervoor dat 
kinderen en jongeren ervaring en kennis opdoen waar ze de rest van hun 
leven profijt van hebben. Bovendien leren leerlingen op school normen en 

waarden en hoe we normaal met elkaar in Vlaardingen omgaan. Het onderwijs is 
daarom voor de hele samenleving van groot belang. Het Vlaardingse onderwijs is op 
orde, maar er is nog meer potentie. We verbeteren het onderwijs en Vlaardingen wordt 
een echte MBO-stad.  
 

► Onderwijs in Vlaardingen moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn 
hiervoor verantwoordelijk, maar de gemeente is gesprekspartner en financier. 
Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, moet de gemeente ingrijpen en 
ondersteuning bieden. 
 

► We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school 
je kind gaat. De gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet 
houden. We zijn tegen lotingsystemen of postcodebeleid.  
 

► Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 
(taal) achterstanden bij kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 
peuterspeelzaal of op school.  

 
► Op dit moment kent Vlaardingen een relatief hoge laaggeletterdheid. Mensen 

die laaggeletterd zijn en daar iets daar willen doen, moeten worden geholpen.  
Hierdoor zorgen we ervoor dat iedereen kansen kan pakken. De bibliotheek 
heeft daar nu een belangrijke rol in. Ook de gemeente kan hierbij helpen.  
 

► Sommige schoollocaties in Vlaardingen zijn niet meer volledig van deze tijd. We 
blijven investeren in het verbeteren van scholen en het verduurzamen en 
vernieuwen van lokalen. Zo krijgen leerlingen les in een schone en gezonde 
omgeving. Dit verbetert ook hun resultaten.  
 

► 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. 
 

► Op District U (het oude Unileverterrein) realiseren we samen met het 
onderwijsveld en zorgaanbieders de Zorgcampus. De plek waar zorg en 
onderwijs samenkomen en dat optreedt als afnemer voor innovatieve 
techbedrijven op het gebied van zorginnovatie.  
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► Naast de Food Innovation Academy en de Zorgcampus een campus waar 
techniek centraal staat: de Techniekcampus. Dit doen we samen met 
ondernemers. Jongeren vinden zo een passende studie en we halen meer 
studenten naar onze stad. Dit biedt ondernemers bovendien de vakmensen 
waar grote behoefte aan is.  

 
► Samen met de onderwijsaanbieders en de bedrijven in de Food, Techniek en 

Zorgsector sluiten we leer-werkakkoorden voor een betere aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt.  

 
► De grote behoefte aan handwerkers, timmermannen, schilders, hoveniers, 

installateurs wordt tevens aangepakt door volop in te zetten op re-integratie en 
omscholing. 

 
► Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in 

de klas, of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het sluiten van 
afspraken die pesten tegengaan en voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’.   
 

Kansen pakken, integreren en meedoen 
 

laardingen is van origine een stad met veel nieuwkomers. 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. Hierdoor kunnen vrijheden waar 
eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen 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 biedt de 
gemeente Vlaardingen goede begeleiding voor een sterk perspectief van de 
nieuwkomer en de stad. 
 

► We sluiten niemand uit. Er zijn in Vlaardingen heel veel nieuwkomers die hun 
eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij 
hebben de kansen gegrepen die ons stad biedt. We zijn daar trots op en 
verwachten dat ook van anderen. 

 
► Integreren begint bij de taal leren. De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor 

het vinden van een baan en deel te nemen aan de Vlaardingse samenleving. 
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 
Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, zoeken we financiële prikkels om 
dit af te dwingen..  
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► Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een 

peuterspeelzaal om achterstanden vroeg weg te werken. We betrekken 
ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. 

 
► Bij de inburgering besteden we veel aandacht aan onderwerpen als 

zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTIQ+-rechten, 
antisemitisme en de vrijheid van godsdienst. 

 
► We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we 

geen subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, 
bijvoorbeeld omdat ze democratische waarden ondermijnen.  

 
► Huwelijksdwang is ook een probleem in Vlaardingen. We leiden ambtenaren 

actief op om deze grote problemen te herkennen en zorgen ervoor dat zij hier 
melding van maken bij Veilig Thuis.  
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Duurzaamheid en Klimaat 
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Groen doen is geen rood staan 
 
e klimaatverandering is een feit en ook Vlaardingen moet verduurzamen. 
Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare 
stad. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone inwoners en 
ondernemers. De verduurzaming moet haalbaar en betaalbaar zijn. ‘Groen 

doen’ moet niet gelijk aan ‘rood staan’ beteken. Door juist slim te kijken waar de goede 
kansen op dit moment liggen, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals 
we zelf willen en blijft Vlaardingen prettig om te wonen. En natuurlijk, als er nieuwe 
kansen oppoppen, dan pakken we die ook met beide handen aan. 
 

► Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Vlaardingen in 2050. 
Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we 
dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote 
rol voor de lokale opwekking van duurzame energie. Dit doen we samen met 
de ondernemers.  

 
► We sluiten GreenDeals met bedrijventerreinen zodat circulariteit, 

klimaatadaptatie en opwekking van duurzame energie gestimuleerd wordt.  
 
► De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren 

van innovatie en werkgelegenheid, ook in Vlaardingen. De gemeente voert 
actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen.  

 
► We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en 

bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de 
beste oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen. 

 
► We maken het zo gemakkelijk mogelijk om je huis te verduurzamen, door 

procedures simpeler te maken. Zo maken we het makkelijker om met duurzame 
energie mee te doen. De gemeente moet Vlaardingers niet in de weg zitten.  

 
► Niet elke wijk hoeft morgen van het gas af. Wij geloven in de ontwikkeling van 

slimme technologie en betere oplossingen die passen bij de voorkeuren van 
onze inwoners. We laten hierin de keuze bij de inwoners.  
 

► Bij DFDS blijven we aandringen op walstroom, zodat deze schepen niet onnodig 
de lucht vervuilen als ze aan wal liggen. Wanneer komende periode geen 
perspectief ontstaat op walstroom bij DFDS, zijn wij bereidt te kijken naar het 
vergunningsstelsel om walstroom af te dwingen.  
 

► We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden van externe financiering 
voor de aanleg van walstroom in de KW-Haven. Dit is nodig om de 
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leefbaarheid bij de transformatie naar een goede mengeling van bedrijvigheid 
en wonen in dit gebied te vergroten.  

 
► We hebben afspraken gemaakt over het aantal windmolens in Vlaardingen. De 

zes zoals nu voorzien zijn er meer dan genoeg. Deze windmolens staan ver 
buiten de stad; buiten het zicht. Er worden geen andere locaties aangewezen 
voor windmolens.  

 
► De gemeente gaat actief zoeken naar landelijke en Europese subsidies in het 

kader van duurzaamheid. Zo maken we de energietransitie in Vlaardingen 
betaalbaar.  
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Cultuur en Historie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 

Cultuur, feesten, historie en kunst voor iedereen 
 

n Vlaardingen hebben we een rijk aanbod aan kunst en cultuur. Of het nu het 
Museum Vlaardingen is, waar onze geschiedenis centraal staat; de 
Kroepoekfabriek waar jonge ambitieuze artiesten een podium krijgen; of onze 

prachtige Stadschoorzaal waar grote artiesten naartoe komen. Daar zijn wij trots op. 
Trots zijn wij ook op de rijke Vlaardingse historie: de slag bij Vlaardingen en de 
haringvisserij. Aan die geschiedenis mogen we best wat meer aandacht schenken.  
 
Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat kunst en cultuur is, dat doen de 
inwoners zelf. Door met elkaar samen te werken, dragen we bij aan persoonlijke 
ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om muziekfestival, een 
lezing in Kade40, in Vlaardingen is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van 
onze inwoners. Hier is de gemeente niet altijd voor nodig.  
 

► Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen het aanbod van kunst en 
cultuur. Ondersteunen; daarmee verwachten wij van de aanvragers dat ook zij 
zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een 
maatschappelijk doel. Zo stimuleren we goede initiatieven en 
ondernemerschap in de culturele sector.  

 
► Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen 

ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, de 
Geuzenmaand en Veteranendag. De gemeente helpt de organisatoren goed op 
weg bij het aanvragen van vergunningen.  
 

► We richten hiervoor één loket in voor organisatoren en verenigingen die 
evenementen organiseren. Er is sprake van een uitnodigend 
evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt en 
waar je terecht kunt als er iets misgaat. 
 

► Straatkunstwerken op muren zijn ontzettend leuk en vertellen een verhaal. Wij 
willen nog meer straatkunst in het centrum. We geven talenten de mogelijkheid 
hieraan bij te dragen. 
 

► De maand maart, waarin de Geuzenpenning wordt uitgereikt, staat symbool 
voor het opnieuw vertellen van de vrijheid. Daarom zou het goed zijn als we in 
dit kader meer aandacht geven aan deze maand, door bijvoorbeeld meer 
evenementen te stimuleren en scholen te betrekken bij het thema. 
 

► Het Stadstrand is in de zomer een gave plek voor jong en oud. Het Stadsstrand 
krijgt een terugkerend karakter en wij zoeken een nieuwe plek voor het strand, 
zodra op het Eiland van Speyck woningbouw is ontwikkeld.  
 

I 
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► De Vlaardingse IJsbaan is een mooie toevoeging aan onze evenementen, de 
enorme subsidie staat echter niet in verhouding tot wat andere gemeenten 
hieraan besteden. Wij halveren de subsidie en vertrouwen op het 
ondernemerschap van de organisatoren.  

 
► De Vlaardingse geschiedenis houden we levend door hier in het onderwijs extra 

aandacht aan te geven. We geven een steuntje in de rug aan evenementen die 
hier aandacht aan willen besteden.   

 
► In 2023 heeft Vlaardingen 750 jaar stadsrechten. Dat moet worden gevierd. 

We maken van 2023 een echt feestjaar met ruimte voor Vlaardingse 
evenementen, geschiedenis en cultuur.   
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Gemeente en Geld 
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Krachtige gemeente, die klaarstaat voor Vlaardingers  
 

ij staan voor een kleine maar krachtige overheid. Wij willen blijven werken 
aan een gemeente die haar kerntaken zo goed mogelijk uitvoert en de lasten 
voor onze inwoners en ondernemers zo laag mogelijk houdt. Vandaar dat wij 

inzetten op een gemeente waar het belang van de Vlaardinger voorop staat, waar 
zinnig en zuinig wordt omgegaan met belastinggeld en waar we de krachten bundelen. 
 
De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd 
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. Hierbij is het ook van belang dat de Vlaardingse 
gemeenteraad zich minder met zichzelf bezig gaat houden en meer met de stad. Zo 
staat het belang van de Vlaardingers weer voorop.  
 

► Vlaardingen en de Vlaardingers moeten ook in de gemeenteraad voorop staan. 
Het moet afgelopen zijn met gedoe in de gemeenteraad. Raadsleden en het 
college moeten gewoon normaal besturen. Wij zijn dan ook geen voorstander 
van nieuwe experimenten wat betreft bestuurlijke vernieuwing; rust en 
vertrouwen zijn belangrijker. 
 

► Het bestuur van Vlaardingen moet besturen. Wij zijn tegen lokale referenda. 
Referenda vernauwen de discussie tot een simpel ‘ja’ of ‘nee’ en verdelen de 
stad.  

 
► Schiedam en Maassluis zijn goede buurgemeentes. Vlaardingen werkt slim 

samen met deze gemeentes om maatschappelijke problemen, die 
grensoverschrijdend zijn, op te lossen. Zo vormen we een sterk blok in de regio. 

 
► De dienstverlening in Vlaardingen kan en moet beter. Inwoners moeten hun 

zaken zoveel mogelijk vanuit huis kunnen regelen en wanneer het hen uitkomt. 
Daarnaast wordt er gestart met het thuisbezorgen van gemeentelijke producten. 

 
► Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten 

kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Op dit moment sluit 
het Stadhuis vaak zijn deuren om 16.00 uur, wat het voor werkende 
Vlaardingers lastig maakt om het gemeentehuis te bezoeken. Dat is niet meer 
van deze tijd. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om buiten werktijden het 
Stadhuis te bezoeken.  

 
► Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk en er 

wordt klare taal gebruikt.  
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► De ICT van de gemeente Vlaardingen wordt verbeterd. De gemeente zorgt 
ervoor dat ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie van 
inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen. 

 
► Vlaardingen kent ontzettend veel regels. We willen dat er jaarlijks onderzocht 

wordt welke regels geschrapt kunnen worden. Zo zit de gemeente niemand in 
de weg. Elk jaar houden we alle regels tegen het licht en herzien we ze waar 
mogelijk. 
 

Zinnig en zuinig omgegaan met belastinggeld 
 

e afgelopen jaren hebben we alles op alles moeten zetten om de 
gemeentefinanciën op orde te krijgen. Vorige colleges hebben te veel geld 
uitgegeven, waardoor we flink hebben moeten bezuinigen. Ook de 

Rijksoverheid heeft Vlaardingen onvoldoende gecompenseerd. Hierdoor kon er 
minder geïnvesteerd worden in de stad. Gelukkig staat de gemeente sinds 2021 niet 
meer onder financieel preventief toezicht van de provincie. Goed nieuws, maar we zijn 
er nog niet. We moeten de komende jaren zinnig en zuinig met het belastinggeld van 
inwoners en ondernemers blijven omgaan om financieel gezond te blijven en te kunnen 
investeren in onze stad.   
 

► We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. De gemeente Vlaardingen 
moet er alles aan doen om geld te sparen. Zo bouwen we aan een sluitende 
meerjarenbegroting en voldoende buffers om klappen op te vangen in de 
toekomst. Met incidentele meevallers financieren we geen structurele uitgaven; 
daarvoor moeten we ruimte zoeken in de begroting.   

 
► De extra middelen die we voor jeugdzorg vanuit het rijk de komende jaren 

krijgen zijn wat ons betreft primair bedoeld om de tekorten uit het verleden aan 
te vullen. Pas wanneer we structureel geld overhouden is het tijd om structureel 
te investeren in de stad.  
 

► De afgelopen jaren zijn de lokale lasten gestegen om tekorten te kunnen 
opvangen. Als het mogelijk is deze lasten de komende jaren te laten dalen, dan 
doen we dat. Een huis is geen melkkoe van de gemeente.  

  
► De gemeente Vlaardingen moet terughoudend omgaan met het kwijtschelden 

van gemeentelijke lasten van inwoners.  
 
► De gemeentelijke leges moeten zoveel mogelijk gebaseerd worden op de 

kostprijs en niet meer dan de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het 
uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld 
worden, maar voor diensten vanuit de gemeente mag best betaald worden. 
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► Publiek geld bestaat niet; belastinggeld wel. Inwoners en ondernemers krijgen 

daarom jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect 
hiermee is bereikt.  
 

► De Rijksoverheid en de Europese Commissie hebben veel subsidieregelingen 
voor gemeenten. Wij zijn er voorstander van dat Vlaardingen maximaal gebruik 
gaat maken van de regelingen. Dat houdt ook in dat wij durven te investeren in 
capaciteit bij de gemeente om dit mogelijk te maken. 
 

► Het verstrekken van subsidies aan verenigingen, culturele- en 
maatschappelijke instellingen is geen automatisme, maar wordt gewogen aan 
de maatschappelijke opbrengsten daarvan.  

 
► Samenwerking met buurgemeenten kan kostenbesparend werken. Als we met 

bijvoorbeeld Schiedam en Maassluis diensten kunnen aanbieden, en hierdoor 
geld kunnen besparen, dan doen we dat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Al gefixt  

 
De afgelopen jaren heeft de VVD hard ingezet om de begroting van Vlaardingen 
op orde te krijgen. Dat is inmiddels gelukt. Vlaardingen geeft niet meer geld uit, 
dan er binnen komt. Zo hoort het.   
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Krachten bundelen  
 

nze visie is dat de gemeente niet alle problemen in Vlaardingen kan oplossen; 
dat doen bedrijven, inwoners, clubs en verenigingen. Vlaardingen maken we 
samen! We bundelen onze krachten en werken met plezier 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 en zich wat terughoudender opstelt. De gemeente kan wel 
een duwtje in de rug geven, op de achtergrond, of partijen bij elkaar brengen die de 
problemen wél het hoofd kunnen bieden. 
 

► 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.  

 
► We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken. 

Groepen inwoners kunnen gemeentelijke taken overnemen als zij daarvoor een 
goed plan hebben.  

 
► Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De 

gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente 
Vlaardingen niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het 
maken van keuzes. 
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Zorg en Jeugdzorg 
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Liefdevolle zorg, dichtbij huis  
 

roeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede 
en liefdevolle zorg waarin Vlaardingers centraal staan. En die liefdevolle zorg, 
proberen we nog beter en eerlijker te maken. Met hulp die dichtbij huis wordt 

georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. En je in 
je eigen buurt goed oud kunt worden. Ook de jeugdzorg wordt verbeterd, door slimme 
maatregelen en samenwerking met buurgemeenten. Zo worden de wachtlijsten 
weggenomen.  
 

► Vlaardingers blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. Het is 
beter en goedkoper woningen hiervoor aan te passen. Een vergunning voor het 
aanpassen van een woning moet snel verleend worden als dit bijdraagt aan 
langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met 
woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan 
te passen. Ook woningeigenaren moeten snel worden geholpen om een 
woningaanpassing te realiseren. 
 

► We vragen inwoners om ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, aangepast 
vervoer of persoonsgebonden budget dat zoveel mogelijk zelf te regelen, 
zodat het past bij hun wensen. Zij die hulp nodig hebben in deze aanvragen 
bieden we hulp. 

 
► Mantelzorgers doen waardevol werk en zijn ontzettend belangrijk. Het 

Mantelzorgcafé van de gemeente moet probeert overbelasting van 
mantelzorgers te voorkomen. Daar waar het mis dreigt te gaan, willen we dat 
de gemeente haar rol pakt en oplossingen biedt. 

 
► De gemeente zorgt ervoor dat openbare gebouwen toegankelijk zijn voor 

mensen met een handicap. De adviezen van het Vlaardings Overleg Revalidatie 
(VOR) zijn maatgevend. 

 
► Elke huisartsenpraktijk heeft een praktijkondersteuner Jeugd om vroegtijdig 

problemen te signaleren. 
 

► Om jongeren nog beter te helpen gaan organisaties, gericht op jongeren, nog 
beter samenwerken. Jongerenwerkers van Minters, buurtsportcoaches van 
Vlaardingen in Beweging, maar ook scholen en verenigingen betrekken wij 
hierbij.  
 

► We maken ons hard bij het rijk om de gemeente financieel te compenseren 
voor de extra uitgaven die Vlaardingen heeft moeten doen in de jeugdzorg en 
de WMO als gevolg van het overbrengen van taken naar de gemeente. De (nu 
nog) incidentele tegemoetkoming dient structureel te zijn. 

V 



 
 

44 

 
  

Wil jij meedoen met 
de optimisten? 
 
 
 

Wil jij onze Haringstad:  
schoner  
veiliger  
welvarender  
slimmer maken?  

 

 
 

Word dan lid van de 
VVD.   
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