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Preambule
HBO-onderwijs in Hellevoetsluis? Een gemeente die samenwerkt met verenigingen, organisaties
en bedrijfsleven? Groene daken in Hellevoetsluis? Een gemeente die wil dat burgers meedoen, en
een groot hart heeft voor hen die dat niet of tijdelijk niet kunnen? Het CDA vindt het niet meer
dan logisch!
Het CDA staat midden tussen de mensen. Jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren,
ondernemers, ze doen allemaal mee in onze samenleving. Samen maken we Hellevoetsluis tot de
stad die het is. De gemeente staat heel dicht bij ons Hellevoeters. Het wordt tijd dat de gemeente
Hellevoetsluis burgers, bedrijven en overheid samenbrengt. Het CDA wil dat de gemeente de
verbindende schakel wordt op het gebied van onderwijs, duurzaamheid, zorg, uitgaan, vervoer en
bedrijvigheid. De gemeente Hellevoetsluis staat ten dienste van de samenleving, en niet
andersom.
Het CDA loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid. Ook niet als het gaat om het sluitend
krijgen van de begroting. De menselijke maat staat echter voorop. Als er bezuinigd moet worden
staat de mens centraal. Achter elke bezuiniging zit een menselijk verhaal dat heel serieus
genomen moet worden. Waar bezuinigingen onontkoombaar zijn heeft het CDA hier oog voor en
zoekt het mee naar een passende oplossing. Alleen kijken naar de cijfers, zoals de afgelopen jaren
is gedaan, is er niet meer bij.
Heel concreet gaat het onder andere om het overeind houden van het maatschappelijk
middenveld. Maar ook een nieuwe en snelle busverbinding met Rotterdam, een bloeiende
Kerkstraat voor jong en oud, gebruik van aardwarmte, het inrichten van groene schoolpleinen en
goed peuterspeelzalenbeleid.
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Inleiding
Situatie op dit moment
Nederland bevindt zich nog steeds in een economische crisis. De gevolgen daarvan zijn ook in
Hellevoetsluis merkbaar: verlies aan arbeidsplaatsen, stagnatie in de huizenverkoop, teruglopende
inkomsten vanuit Rijk naar de gemeente, enz.
Daarnaast spelen andere ontwikkelingen een rol, zoals de decentralisaties op het gebied van de
Jeugdzorg, de AWBZ naar de WMO en de Participatiewet (Wajongers). De invoering van deze
decentralisaties, die naar alle waarschijnlijkheid in 2015 zal plaatsvinden, gaat gepaard met een
forse bezuinigingstaakstelling.
Het CDA besteedt hier in dit lokale verkiezingsprogramma extra aandacht aan.
Waar knelpunten en kansen beter regionaal aangepakt kunnen worden, hebben de CDA-fracties
van de gemeenten op Voorne-Putten afgesproken dit gezamenlijk op te pakken. Dit heeft
geresulteerd in een Regionale CDA-visie op Voorne-Putten, die opgenomen is aan het eind van dit
lokale verkiezingsprogramma (vanaf pag.31).

Uitgangspunten CDA
Het CDA is een moderne, christen-democratische volkspartij, geworteld in alle lagen van de
samenleving. Voor het CDA staat centraal de betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, gezin
en familie, de school, de wijk of de straat, het bedrijf en de vereniging. Dat draagt de samenleving,
zoals het CDA die voor ogen staat. Kernbegrippen daarbij zijn: zorg voor elkaar en
gemeenschapszin, veiligheid en geborgenheid, waardigheid en wederzijds respect. Daarbij laat het
CDA zich bij het oplossen van hedendaagse vraagstukken inspireren door een viertal
uitgangspunten die in onderlinge samenhang het christen-democratische gedachtengoed inhoud
geven en die de basis gevormd hebben voor dit verkiezingsprogramma:

Gerechtigheid.
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de
menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge
en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt. In haar beleid behoort de
gemeente rechtvaardig te besturen en daarin vooral de belangen te beschermen van hen, die dit
nodig hebben.

Solidariteit.
Solidariteit laat zien dat mensen naar elkaar omzien, boodschap hebben aan elkaar. Sterke
schouders dragen de zwaarste lasten. Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge
verbondenheid te versterken. De gemeente Hellevoetsluis garandeert de vloeren in de sociale
zekerheid. Zij doet een appèl op burgers en organisaties om te werken aan ontplooiing. In de
ondersteuning van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden
gemaakt.
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Gespreide verantwoordelijkheid.
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft
mensen en organisaties het vertrouwen om te doen wat zij zelfstandig kunnen. De gemeente
Hellevoetsluis erkent en bevordert die verantwoordelijkheid en geeft hun de ruimte om datgene,
wat hun voor ogen staat, waar te maken. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat zij
moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en
afrekenen.

Rentmeesterschap.
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg
voor natuur en cultuur. Het betekent ook verantwoord beheer van de financiën om onze
toekomstige generatie niet met te hoge schulden op te zadelen. Dat vraagt dat we verder kijken
dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. We voelen ons
verantwoordelijk voor het bewaren, beheren en verantwoord bewerken van de schepping en voor
het natuurlijk leefmilieu. Om een betere samenleving achter te laten aan onze kinderen en
kleinkinderen zijn ook ondernemerschap en vernieuwing nodig.
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Samen Leven
Mensen horen graag ergens bij. Dat blijft het uitgangspunt van christendemocratische lokale
politiek. Wij maken het mogelijk, dat mensen voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen:
Samen Leven. Wij willen mensen, ook degenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, een
kans geven mee te doen aan de samenleving. Een zinvol bestaan te leiden. Daar zullen wij allen
ons steentje aan bijdragen.
In een sterke en vitale samenleving kunnen mensen samen met anderen leven, ondernemen en
organiseren.
In een vitale samenleving hebben mensen ook inhoudelijk zeggenschap. Alleen zo kunnen ze zelf
de organisatie van voorzieningen op zich nemen en het verschil maken. Vertrouwen in mensen is
hierbij van groot belang. Regels, voorschriften en controles staan het initiatief van mensen in de
weg. Ze frustreren de creativiteit. Ze kunnen de zorg voor elkaar belemmeren en ondermijnen.
Mensen kunnen zelf maatschappelijke vernieuwingen realiseren en problemen oplossen.
Dit ontheft de gemeente niet van haar verantwoordelijkheid. De gemeente Hellevoetsluis heeft
een belangrijke taak als het gaat om het ondersteunen van de lokale gemeenschap als geheel en
als gemeenschappen van mensen zoals het gezin, de school, de kerk, en tal van organisaties, maar
ook de straat, de buurt en de wijk. De samenleving met haar eigen kracht staat voorop, het
gemeentebestuur speelt daarop in. De samenleving kan uit zichzelf groeien en bloeien. Het
gemeentebestuur schept randvoorwaarden. Het CDA wil een gemeente met verantwoordelijke
burgers en gemeenschappen, met een betrouwbare overheid en een levendige gemeentepolitiek.
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mensen maken hun leefomgeving

Leefbaarheid
De samenleving is vitaal en de bewoners hebben veel denkkracht. Hiervan wil het CDA gebruik
maken voor het verkrijgen van een betere leefomgeving. Wij willen van vrijblijvendheid naar
betrokkenheid.

Hierbij passen de volgende actiepunten:
1. Bepalen onderhoud openbare ruimte
Het onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van
de gemeente. De gemeente Hellevoetsluis moet samen met
de inwoners zorg dragen voor goed onderhouden buurten.
Met bewoners van een wijk wordt jaarlijks het onderhoud van
het groen, de straat, de singels e.d. besproken. Redelijke
wensen worden uitgevoerd. Op basis van de
leefbaarheidmonitor wil het CDA dat er extra aandacht wordt
besteed aan de buurten: Vlotbrug, Dorp en Hoonaart, NieuwHellevoet, Houthoeffe en de Wittens Hoeck.

2. Inwoners stellen prioriteit rond veiligheid
De burgemeester gaat in gesprek met de inwoners om drie prioriteiten per wijk vast te stellen.
Met de politie wordt gewerkt aan leefbaarheid en een beter veiligheidsgevoel.

3. Beheer maatschappelijke functies
Een samenleving floreert het best als de mensen zelf hieraan werken. Daarom kunnen
wijkvoorzieningen prima tegen vergoeding door de inwoners zelf beheerd worden.

4. Helpen bij fondswerving
Veel verenigingen en organisaties hebben moeite met fondswerving. Ook is het vaak moeilijk
deskundige vrijwilligers te vinden. De gemeente Hellevoetsluis heeft een lokaal steunpunt voor
vrijwilligers, dat hierin ondersteuning biedt.

5. Leve de lokale cultuur
“Samen Leven” komt ook tot uitdrukking op cultureel gebied. Natuurlijk is financiële
ondersteuning noodzakelijk, maar dit mag niet allesbepalend zijn.

6. Impuls voor culturele samenwerking
Het CDA ondersteunt het initiatief van de bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en het Theater Twee
Hondjes. Met andere kunst- en cultuurorganisaties, zoals de Volksuniversiteit, SBK Zuid-Hollandse
Eilanden (de Kunstuitleen) en de muziekschool Voorne, gaan zij samenwerken in een Cultuurhuis.
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7. Lokale omroep en Cultuurhuis
Het CDA ziet in de multimediale lokale omroep en in het Cultuurhuis goede partners om
netwerken te bouwen, die mensen bij elkaar brengen. In het aanbod is voldoende ruimte voor
levensbeschouwing en cultuur.

8. Cultureel Platform Hellevoetsluis (CPH)
Het CDA wil de culturele voorzieningen behouden. Wij zijn voorstander van samenwerking op het
gebied van programmering. Het CPH coördineert de bezuinigingen op de culturele instellingen.
Samenwerking is ook nodig met partners in toerisme, recreatie en het onderwijs.

9. Cultureel Erfgoed
Het CDA wil het cultuurhistorisch erfgoed in stand houden.

10. Kleine restauraties
De gemeente Hellevoetsluis investeert voldoende in het onderhoud van lokale monumenten
Particulieren kunnen in aanmerking komen voor kleine kredieten.

11. Religieus erfgoed
Hellevoetsluis heeft een aantal monumentale kerken die karakteristiek en beeldbepalend zijn. Het
behoud van deze gebouwen is niet alleen een taak van de kerkbesturen. Ook de gemeente
Hellevoetsluis heeft hierin een verantwoordelijkheid. Immers ook de meeste torens zijn van
oudsher bezit van de gemeente. Deze gebouwen kunnen wellicht door samen andere vormen van
gebruik te onderzoeken ook meer bij de samenleving betrokken worden.

12. Aantrekkelijke Vesting
Het CDA is trots op de grote (historische) waarde van de Vesting in Hellevoetsluis. De Vesting moet
aantrekkelijk zijn voor de inwoners en toeristen. De horeca moet de ruimte krijgen en naar
burgers en ondernemers moet geluisterd worden. Samenwerking tussen museale instellingen is
noodzakelijk. Alle bezoekers moeten weten wat Hellevoetsluis te bieden heeft. De communicatie
kan beter. Om een verbinding te leggen tussen de Vesting en het winkelcentrum de Struytse
Hoeck denken we aan pendelbussen, witte fietsen en een duidelijke bewegwijzering. De stranden
worden goed schoon gemaakt. Het CDA is voor een boulevard in de Vesting in lijn met de
stadsvisie 2030.

13. Evenementen
De (jaarlijkse) evenementen moeten behouden blijven. Zij brengen mensen samen en zetten onze
gemeente Hellevoetsluis op de kaart. Vanuit de gemeente zal hieraan maximaal ondersteuning
gegeven worden, bijvoorbeeld bij het omgaan met regelgeving en het verlenen van vergunningen.
De gemeente stelt zich positief en constructief op tegenover organisaties en organisatoren.

14. Sociale Media
Sociale media maken het mogelijk nieuwe contacten te leggen. Mensen communiceren met elkaar
via het internet. CDA wil dat de gemeente Hellevoetsluis in haar beleid oog heeft voor deze
ontwikkeling. Wij vinden, dat sociale media actief ingezet moeten worden om inwoners bij de
woonomgeving te betrekken.
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samen werken aan veiligheid

Veiligheid
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het recht
dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te verzekeren. Dit recht moet zij
blijven uitoefenen in combinatie met goede controle. Maar veiligheid is wel een zaak van
iedereen. De veiligheid in een wijk hangt samen met de verantwoordelijkheid, die mensen willen
nemen. Een benadering van veiligheid die verder gaat dan uitsluitend de inzet van politie is de
enige manier om de samenleving veiliger te maken. Dus om onveiligheid in de toekomst te
voorkomen.

Hierbij passen de volgende actiepunten:
1. Buurtpreventieteams en Buurtbemiddeling
Buurtpreventieteams en Buurtbemiddeling kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid van
inwoners. Deze teams kunnen ook worden ingezet bij evenementen en toezicht op straat.

2. Alcohol
Alcohol speelt een rol bij veel gevallen van overlast. De leeftijdsgrens van 18 jaar voor aankoop
van alcohol wordt gehandhaafd in samenwerking met de winkeliers en horeca. Bij evenementen
wordt evenementenbier (met een lager alcoholpercentage) en alcoholvrij bier geschonken.
Leeftijdsafhankelijke sluitingstijden worden in overleg met de horeca-exploitanten ingevoerd.
Voor alcohol en drugs is voorlichting aan ouders belangrijk om hen op hun verantwoordelijkheid
aan te kunnen spreken. Problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar dient te
worden aangepakt. De gemeente Hellevoetsluis zal hierop, samen met de ouders, scholen en de
verkopers van alcohol (supermarkten, cafés, sportkantines et cetera), een proactief beleid voeren
en optreden als de regels worden overtreden. Happy hours blijven verboden.

3. Cameratoezicht
Cameratoezicht blijkt een effectief middel om
vandalisme te verminderen. De protocollen met
betrekking tot het cameratoezicht moeten nageleefd
worden en beschikbaar zijn voor de inwoners.

4. Drugsgebruik
Het CDA ontmoedigt drugsgebruik. Er komen geen
nieuwe coffeeshops bij. Het CDA is voor een algemeen
blowverbod in de openbare ruimte van Hellevoetsluis.

5. Vernielingen in de openbare ruimte
De gemeente herstelt binnen drie werkdagen na melding kleine vernielingen in de openbare
ruimte. Om inwoners bewust te maken van de kosten van vandalisme wordt jaarlijks een overzicht
gepubliceerd. De schade wordt zoveel mogelijk verhaald op de daders.
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6. Samenwerking
Om incidenten te voorkomen en aan te pakken brengt de gemeente Hellevoetsluis samenwerking
tot stand tussen welzijnsinstellingen zoals GGD, GGZ, maatschappelijk werk, politie, BOA’s en
veiligheidshuizen. Bij de verlening van subsidies worden hiertoe voorwaarden gesteld.

7. Brandweer
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij kennen de omgeving en houden de
brandweerzorg betaalbaar. De jaarlijkse brandweerrapportage verschaft inzicht in het wel en wee
van de vrijwilligers. Regelmatig worden tevredenheidonderzoeken gehouden. Brandpreventie
staat hoog op de agenda. Het installeren van rookmelders wordt bevorderd. Bij particulier
kamerverhuur vinden extra controles plaats.

8. Voorbereid op incidenten en crises
Gemeenten moeten zich voorbereiden op incidenten en crises. Dan moet de organisatie op orde
zijn. Dat vraagt om (regionale) afspraken. In het rampenplan en bij de nazorg worden ook kerken
en andere religieuze gemeenschappen betrokken.

9. Zwemmen in open water
Hellevoetsluis heeft veel open water. De reddingsbrigade doet met haar vrijwilligers goed werk om
veilig te kunnen recreëren. Het gevaar van open water wordt onderschat. Goede voorlichting, aan
het begin van het seizoen, over het zwemmen in open water, de strandjes en de eigen
verantwoordelijkheid daarbij, is belangrijk.

10. Verkeer
Er moet aandacht komen voor gevaarlijke kruispunten en rotondes, waar fietsers wel voorrang
hebben, maar automobilisten regelmatig verzuimen voorrang te verlenen. Gericht handhavend
optreden tegen deze wegmisbruikers is voor het CDA een goede zaak.
Gevaarlijke wegen en straten waar fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer niet gescheiden zijn,
verdienen extra aandacht in verband met de veiligheid.

11. 30 km/u-zones
In woonwijken mogen geen verkeersslachtoffers vallen. Woonbuurten waar zich ernstige
ongevallen of bijna-ongevallen voordoen, moeten als 30 km/u-zone worden ingericht. Het verkeer
dient op woonerven stapvoets te rijden. Bij gevaarlijke situaties zal frequenter handhavend
worden opgetreden. Het CDA is van mening dat uit de aanleg en constructie van de 30 km/u-zone
moet blijken, dat een hogere snelheid niet toegestaan is. Er kunnen aanvullende snelheidsremmende voorzieningen aangebracht worden.
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korte lijnen tussen bestuur en inwoners;
goede dienstverlening

Bestuurlijke schaal en betrokken burgers
Het ideaal van het CDA is een Hellevoetsluis waarin zoveel
mogelijk mensen zich thuis voelen, zich betrokken voelen bij
de Hellevoetse samenleving en hun persoonlijke bijdrage
daaraan willen leveren.
De gemeente Hellevoetsluis heeft en neemt haar eigen
verantwoordelijkheid, maar geeft ook ruimte aan burgers, organisaties en verenigingen om een
eigen bijdrage te leveren aan de samenleving.
In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om een goede onderlinge
band te creëren en om problemen op te pakken. In de steeds complexer wordende samenleving
worden problemen alleen opgelost door samenwerking.
De gemeente vraagt inwoners actief om mee te denken en mee te doen. Het CDA wil dat de
gemeente ruimte geeft aan nieuwe initiatieven, daarbij dienstbaar en betrouwbaar is en
ondersteunt waar mogelijk. Denk hierbij aan goed en regelmatig overleg en het meehelpen bij het
wegnemen van belemmeringen.
Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in de gemeenschap. We zijn dus voor een
bestuur dat korte lijnen heeft met inwoners en vrijwilligers. Dat is ook bij samenwerking met
andere gemeenten van groot belang.
Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. In de gevallen, dat de gemeente Hellevoetsluis
die niet alleen aan kan, omdat het ingewikkelde zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrens
overschrijden (arbeidsmarktvragen, infrastructuur) is samenwerking geboden, ook op financieel
gebied. Het uitgangspunt moet steeds zijn, dat de samenwerking leidt tot een betere
dienstverlening.
Het CDA streeft naar een betrokken gemeente Hellevoetsluis die haar inwoners kent. De
gemeenteraad is bereikbaar en een afspiegeling van de Hellevoetse bevolking.

Hierbij passen de volgende actiepunten:
1. Heldere doelen
Het CDA is voorstander van intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking op tal van terreinen.
Daarbij denken we op regionaal niveau aan de stadsregio Rotterdam en diens opvolger de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor Verkeer&Vervoer en Economie.
Op subregionaal niveau (Voorne of Voorne Putten) denken we aan de nieuwe taken, die naar de
gemeenten gaan: de decentralisaties van de Jeugdzorg, de AWBZ naar de WMO en
Participatiewet.
(Zie voor meer informatie over de subregionale samenwerking de Regionale CDA visie op VoornePutten).
Samenwerking mag niet ten koste gaan van de democratische regels in ons openbaar bestuur. De
gemeenteraad moet vooraf een duidelijk standpunt innemen en een goede opdracht formuleren
voor het samenwerkingsverband. Controle achteraf is nodig. De gemeenteraad laat toezicht of
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controle niet aan het college over.

2. Van inspraak naar voorspraak
Hellevoetse inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen moeten echt betrokken worden
bij het bestuur van Hellevoetsluis. De gemeente belegt bij onderwerpen die gevoelig liggen
interactieve bijeenkomsten om op deze manier de kennis en kunde van de Hellevoeters te kunnen
gebruiken.

3. Overzichtelijke samenwerking
Gemeenten, bedrijven en burgers hebben geen belang bij een lappendeken aan
samenwerkingsverbanden (de zg Gemeenschappelijke Regelingen). Daarom moeten deze
overzichtelijker georganiseerd worden of worden afgeschaft.

4. Dicht bij huis
De burger merkt in de dienstverlening weinig van hoe de zaken achter de schermen zijn
georganiseerd. Men kan dicht bij huis terecht voor veel gemeentelijke zaken.
De dienstverlening en informatievoorziening moeten snel zijn en makkelijk toegankelijk.

5. Avondopenstelling en werken op locatie
De gemeente Hellevoetsluis past zich aan bij de flexibele werktijden van mensen.
Avondopenstellingen, het werken op afspraak en het bezoeken van senioren, die zelf niet naar de
balie kunnen komen, zijn voorbeelden van dienstverlening voor alle inwoners en ondernemers.

6. Communicatie via telefoon en balie
Niet iedereen kan of wil via internet communiceren. De burger houdt de keuze hoe hij of zij
contact met de gemeente Hellevoetsluis wil: internet, telefoon, schriftelijk of contact aan de balie.
Via "apps" kunnen inwoners ook geïnformeerd worden over zaken als het moment van ophalen
van het huisvuil of de actuele parkeersituatie in de stad. Na het succes van "free Wifi" in de
Vesting wil het CDA dit uitbreiden naar de gehele gemeente.

7. Toegankelijke website
Digitale informatie en dienstverlening van de gemeente Hellevoetsluis moet simpel te vinden zijn,
ook voor mensen met een beperking. Om die reden dient een goede gemeentelijke website te
voldoen aan het waarmerk “drempelvrij”.

8. Administratie op orde
De gemeente Hellevoetsluis moet haar administratie op orde hebben. Mensen moeten niet steeds
opnieuw hun gegevens aan hoeven te leveren. Dit zorgt in de praktijk vaak voor onnodige ergernis
en kan voorkomen worden.

9. Gewetensbezwaarde ambtenaren
Het CDA vindt dat paren van gelijk geslacht moeten kunnen trouwen. Er moet wel ruimte zijn voor
gewetensbezwaren van ambtenaren. Daarom moet er altijd een ambtenaar beschikbaar zijn die
bereid is paren van gelijk geslacht in de echt te verbinden. Het ontslaan van ambtenaren die hier
niet toe bereid zijn moet verboden zijn. Aan beide groepen moet recht worden gedaan.
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10. Over de grenzen
Een Nederlandse gemeente is natuurlijk ook een Europese gemeente.
Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende Europese kennis aanwezig is bij gemeenten. Eén
ambtenaar, voor alle gemeenten op Voorne Putten, die de weg weet in Europese regels en
subsidies is nuttig. De gemeente Hellevoetsluis maakt gebruik van de mogelijkheden voor
Europese steun bij regionale (natuur) subsidies, innovatiesubsidies en ondersteuning van het
midden- en kleinbedrijf.
Het binnenhalen van subsidies kan grote financiële voordelen opleveren.
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iedereen telt mee en iedereen doet mee
vrijwilligerswerk: cement van de samenleving

Het CDA, midden tussen de jongeren!
Het CDA komt in de lokale politiek op voor de belangen van de jongeren. De jeugd heeft de
toekomst, maar de jeugd leeft ook nu. De jongeren hebben ook nu behoefte aan uitstekende
voorzieningen, leuke ontspanningsmogelijkheden, een baan, goed onderwijs en goed openbaar
vervoer.
Omdat het CDA begrijpt dat jongeren niet alleen in de toekomst maar ook nu waardevol zijn, heeft
het CDA veel aandacht voor jongeren. Het CDA is DE jongerenpartij in Hellevoetsluis. De bevolking
in Hellevoetsluis wordt steeds ouder door “vergrijzing”. Veel jongeren trekken weg uit
Hellevoetsluis. Om dit tegen te gaan moet er iets veranderen. Hellevoetsluis moet aantrekkelijker
worden voor jongeren.

Hierbij passen de volgende actiepunten:
1. Meer MBO-opleidingen en HBO in Hellevoetsluis
De gemeente moet haar uiterste best doen om het MBO-onderwijs voor Hellevoetsluis te
behouden en liefst uit te breiden. Hellevoetsluis ligt dicht bij de haven van Rotterdam en de
industrie. Goed opgeleid technisch personeel is altijd nodig. Met de komst van HBO-onderwijs in
Hellevoetsluis kan in deze behoefte worden voorzien.

2. Horeca en uitgaan horen thuis in de Kerkstraat
Veel jongeren zijn ontevreden over de Kerkstraat. De Kerkstraat moet veel aantrekkelijker worden
voor jongeren. Het CDA heeft zich hier al meerdere malen voor ingezet en zal dit de komende
jaren ook met volle overtuiging blijven doen. Het CDA vindt het belangrijk dat de
uitgaansvoorzieningen in de Kerkstraat voor jongeren EN 30+’ers aantrekkelijk zijn. Het CDA wil
dat de gemeente Hellevoetsluis samen met ondernemers en jongeren gaat onderzoeken hoe de
Kerkstraat verbeterd kan worden met behoud van de horecafunctie. De gemeente moet ruimte
geven aan ondernemers om uitgaansvoorzieningen voor jongeren te beginnen of in stand te
houden en om de horeca in de Kerkstraat in samenwerking met inwoners van de vesting verder te
verbeteren.

3. Het CDA is blij met de discotheek
Het CDA is altijd een groot voorstander geweest van komst van een discotheek naar
Hellevoetsluis. De discotheek is voor jongeren. Het CDA wil dat de discotheek voor de doelgroep
jongeren aantrekkelijk blijft. Het CDA zal er op toezien dat de discotheek betaalbaar blijft voor
jongeren.

4. Bomvrij Hospitaal blijft beschikbaar voor concerten voor jongeren
Het CDA wil dat het Bomvrij Hospitaal behouden blijft voor het gebruik door jongeren. Het volledig
renoveren gaat te veel geld kosten. Daarom wil het CDA dat alleen het noodzakelijke gebeurt
zodat het mogelijk is om in Bomvrij concerten voor en door jongeren te houden.
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5. Wallenpop moet blijven
Wallenpop is een uniek evenement. Het CDA wil dat de gemeente Hellevoetsluis steun blijft geven
voor de organisatie van dit jaarlijkse evenement.

6. Bestrijding jongerenwerkloosheid krijgt topprioriteit
Helaas is de werkloosheid onder jongeren erg hoog. Het CDA wil hier iets aan doen. De
opleidingen afstemmen op de behoefte van werkgevers in de omgeving is een belangrijke schakel
hierin. Het CDA wil dat meer jongeren aan een stageplaats komen. Te veel jongeren komen niet
aan een baan, terwijl zij hun uiterste best doen! Het CDA wil dat de gemeente als grootste
werkgever in Hellevoetsluis het goede voorbeeld geeft en zich actief inzet om jongeren aan te
nemen in de eigen organisatie.

7. Meer jongeren in de techniek
Het CDA vindt het jammer dat zo weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Het CDA
wil dat er voorlichting komt over technische opleidingen. Hier kan al mee worden begonnen in
groep 8 en de brugklas. Bedrijven kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Het CDA wil dat de
gemeente een regierol vervult en bedrijven en scholen bij elkaar brengt. Het CDA vindt het
belangrijk dat er ook aandacht komt voor vrouwen in de technische sector omdat zij
ondervertegenwoordigd zijn.

8. Banenmarkt moet blijven
Het CDA is blij met de jaarlijkse banenmarkt die wordt georganiseerd in Hellevoetsluis. Dit is een
onmisbare schakel in de overgang van school naar werk.

9. Nachtbus naar Rotterdam
Het CDA is verbaasd dat er nog geen nachtbus is, die in het weekend tussen Hellevoetsluis en
Rotterdam rijdt. Het CDA wil dat de uitgaansgelegenheden in ieder geval goed en veilig bereikbaar
zijn voor Hellevoeters. Het CDA wil zo snel mogelijk een nachtbus tussen Hellevoetsluis en
Rotterdam, in ieder geval voor de vrijdagen en zaterdagen.

10. Sneldienst naar Schiedam: 20 minuten winst
Het CDA wil een directe busverbinding naar de rechter
Maasoever over Schiedam met een enkele stop in Heenvliet.
Voor studenten en scholieren duurt het te lang voordat zij op
school zijn. Deze busverbinding is sneller dan de huidige
verbinding met bus en metro. Een directe verbinding zonder
overstap en tussenstop zorgt voor een korte reistijd.

11. Nieuwe vervoersmiddelen in de toekomst
Het CDA is alert op nieuwe vervoersmogelijkheden in de toekomst, bv als de nieuwe tunnel onder
de Nieuwe Waterweg aangelegd gaat worden. Het CDA wil dat daarbij ook gekeken gaat worden
naar snellere vervoersmiddelen. Denk aan lightrail. Efficiëntie en milieuaspecten zijn bij de keuze
erg belangrijk. Ook denkt het CDA aan een plan om een metroverbinding/lightrailverbinding aan te
leggen tussen Spijkenisse en de Maasvlakte.
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12. Meer betaalbare woningen voor jongeren
Het CDA wil dat bij de bouw van nieuwe huizen ook betaalbare woningen worden gebouwd waar
jongeren welkom zijn. Het CDA is positief over startersleningen en wil dat het huidige beleid
daarin wordt voortgezet. Het CDA is voorstander van het ombouwen van leegstaande
(kantoor)panden naar betaalbare woningen voor starters.

13. De Jongeren Foyer (DJF)
Jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben kunnen bij DJF terecht. Zij gaan hiertoe een
werk/leerovereenkomst aan. Wanneer zij binnen twee tot drie jaar hun zaken voor elkaar hebben,
kunnen zij, met hulp, doorstromen naar een eigen woning.

14. Actieve jongeren
Het CDA vindt, dat de gemeente Hellevoetsluis een aantrekkelijke gemeente moet zijn voor
jongeren. Jongeren hebben ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Als zij
over de schreef gaan,wordt door gemeente en politie streng gehandhaafd. Van jongeren wordt
gevraagd dat zij een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Wij staan daarom positief ten
opzichte van een Jongerenraad in Hellevoetsluis. Jeugd en Jongeren krijgen extra aandacht in het
gemeentelijk vrijwilligersbeleid.

15. Jongerenlintje voor actieve jongeren
Om jonge mensen die zich inzetten voor de samenleving een duwtje in de rug te geven wil het
CDA een jongerenlintje invoeren. Het CDA wil dat de gemeente Hellevoetsluis elk jaar een lintje
geeft aan een jongere die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de samenleving.
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iedereen telt mee en iedereen doet mee
vrijwilligerswerk: cement van de samenleving

Het CDA, midden tussen de gezinnen met kinderen!
Het CDA ziet jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkòmen van sociale problemen in de
toekomst. Een goed begin in het leven is het halve werk. Een goed begin voor de nieuwe
jeugdzorgtaak van de gemeente (vanaf 2015) is dat ook. Dat vraagt om een betrokken houding en
effectief optreden. Naast het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen betekent het ook
vroegtijdige signalering als er iets mis dreigt te gaan met kinderen. Daarbij wordt samenwerking
gezocht met de onderwijsinstellingen in de gemeente. Vroeg ingrijpen in problematische
(gezin)situaties past bij de keuze voor voorzorg (preventie) boven nazorg. Een goed werkend
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is essentieel.

Hierbij passen de volgende actiepunten:
1. Goede schoolvoorzieningen
Wij investeren in goede schoolvoorzieningen. Uiteraard in
overleg met de verschillende schoolbesturen, de kinderopvang
en het peuterspeelzaalwerk. De afgelopen jaren heeft het CDA
zich stevig ingezet om het peuterspeelzaalwerk voor
Hellevoetsluis te behouden.

2. Integrale Kindcentra
Het CDA stimuleert de vestiging van Integrale Kindcentra. Dit zijn voorzieningen waarbij
basisscholen, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang samenwerken. Er wordt voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) gegeven aan peuters die een (taal)achterstand hebben.

3. Decentralisatie van geld voor groot onderhoud
Geld voor groot onderhoud aan de schoolgebouwen gaat rechtstreeks naar de schoolbesturen.

4. Keuzevrijheid voor ouders
Ouders kunnen kiezen voor bijzonder onderwijs, zowel confessioneel als algemeen, ook waar
sprake is van bevolkingskrimp.

5. Gezinsvriendelijke gemeente
In Hellevoetsluis is ruimte voor wonen, slapen, werken, winkelen en ontspannen. Er is hierbij
aandacht voor verkeersveiligheid, groene voorzieningen en veilige wandel- en fietspaden.

6. (Verkeers-)veilige schoolroutes
Kinderen kunnen op een verkeersveilige manier hun school bereiken, zowel de basisschool als de
school voor voortgezet onderwijs. Veel schoolroutes zijn al voorzien van aparte fietspaden. Toch
blijven er trajecten met gemengd verkeer. De meest gevaarlijke routes worden in kaart gebracht
en veiliger gemaakt. Scholen en ouders kunnen aan de hand van deze inventarisatie een zo-veiligmogelijke schoolroute uitstippelen.
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7. Voldoende speelgelegenheden samen met de ouders
Er zijn voldoende speelgelegenheden, waarbij ouders uit de omgeving betrokken worden. Ze
denken mee over de inrichting en helpen mee bij het beheer. De speel- en trapveldjes zijn goed
toegankelijk en voorzien van veilig en deugdelijk speelmateriaal. Honden worden rond deze
speelplaatsen niet toegelaten. Op basis van de leefbaarheidsmonitor denkt het CDA hierbij aan
meer aandacht voor de buurten Glaciswijk, Hooghen Hoeck en Vlotbrug. We schenken ook
aandacht aan andere buurten en luisteren naar de signalen, die we krijgen van de inwoners.

8. Algemene jeugdvoorzieningen
De gemeente Hellevoetsluis ziet erop toe, dat algemene jeugdvoorzieningen, zoals de
jeugdgezondheidszorg, sportclubs, jeugd- en jongerenorganisaties, op peil gehouden worden.
De gemeente ondersteunt de vele vrijwilligers die deze voorzieningen in stand houden en
faciliteert hen.

9. Sportdeelname en Sport- en Cultuurfonds
Sport en vrijetijdsbesteding van jeugd en jongeren is gezond, gaat overgewicht tegen en bevordert
teamgeest. Dat stimuleert jongeren zich voor elkaar in te zetten. Het CDA stimuleert het
jeugdlidmaatschap en zet in op een grote doelgroep die deelneemt aan het Sport- en Cultuurfonds
(met een gezinsinkomen tot 120% van het wettelijk minimum loon). We kijken samen met
verenigingen naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot 18 jaar actief te houden.

10. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het CDA investeert in het CJG, een laagdrempelige voorziening voor ouders die opvoedingsvragen
hebben, of voor kinderen die ondersteuning wensen. Het CJG stimuleert contacten tussen ouders
die elkaar behulpzaam kunnen zijn. Het CDA wil korte lijnen tussen het CJG en scholen. Uitbreiding
van de Zorgadviesteams (ZAT's) in het voortgezet onderwijs met bv een medewerker van Lucertis
is wenselijk.

11. Jeugdzorg
Het CJG is de onmisbare schakel in de keten van jeugdzorg. Hierbij geldt: één gezin, één plan, één
verantwoordelijke instelling. Eén instelling neemt de zorg, én de ondersteuning, per jongere of per
gezin op zich. Zij stemt deze af met andere betrokkenen. De gemeente Hellevoetsluis houdt de
regie.

12. Tienerouders
Voor jongeren die al vroeg een kind krijgen moet
specifieke aandacht beschikbaar zijn via voorlichting
en ondersteuning via praatgroepen. Begeleiding van
de jonge moeders (tienermoeders) moet ertoe
leiden, dat zij zelfstandig voor hun kind kunnen
zorgen.
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iedereen telt mee en iedereen doet mee
vrijwilligerswerk: cement van de samenleving

Het CDA, midden tussen de volwassenen!
Het CDA wil dat iedereen in Hellevoetsluis de kans heeft deel te nemen aan de samenleving en dat
niemand buiten de boot valt. Het CDA zet daarbij vooral in op preventie. Die voorzorg begint al
met een gezonde levensstijl, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen. Maar toch kan het
misgaan, bv omdat mensen hun baan verliezen en geen werk meer vinden.
Als gevolg van de economische situatie vormt werkloosheid een aanhoudend probleem en een
directe zorg voor ons allemaal. Het standpunt van het CDA is: je hebt werk of je levert een bijdrage
door middel van vrijwilligerswerk. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en niet in een reintegratie traject verkeren, moeten een tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk
of activiteiten in het kader van de WMO.
Wie geen werk en/of onvoldoende inkomen heeft kan veel minder gemakkelijk deelnemen aan de
samenleving. Sociaal isolement ligt dan op de loer. Bovendien benutten we als samenleving dan
niet de talenten van mensen.
Het CDA vindt dat het burgerschap centraal staat in de activiteiten, die de gemeente Hellevoetsluis
onderneemt op het gebied van integratie van minderheden. In het omgaan met elkaar is
wederzijds respect de norm. Burgerschap is ook het vermijden van afhankelijkheid: eenieder zet
zich in naar vermogen, opleiding en capaciteiten. Dit kan uiteraard ook vrijwilligerswerk zijn. Het
CDA hecht grote waarde aan onderlinge betrokkenheid: er moet wederzijdse aandacht zijn voor
de persoonlijke en gevoelsmatige aspecten in het omgaan met onze medemens.

Hierbij passen de volgende actiepunten:
1. Ruimhartig minimabeleid
Een tweedeling in de samenleving tussen arm en rijk bestrijden wij waar mogelijk. Mensen die
buiten hun schuld te weinig financiële draagkracht hebben, moeten worden geholpen. Dat
betekent, dat in ieder geval voorzien moet worden in primaire levensbehoeften. Maar ook
essentiële materiële zaken zijn van belang. De bijzondere bijstand, de langdurigheidstoeslag en de
tegemoetkoming chronisch zieken zijn voor die groep onmisbaar voor bv de aanschaf van koelkast,
wasmachine en andere noodzakelijke huishoudelijke apparatuur. Ook de kwijtscheldingsregeling
van gemeentelijke belastingen moet gecontinueerd worden. Met deze instrumenten voor een
goed minimabeleid dient ruimhartig omgegaan te worden.
Opgroeiende kinderen in gezinnen met een minimuminkomen moeten, evenals kinderen uit
andere gezinnen, kunnen deelnemen aan sport en cultuur. In de fondsen, Sport- en Cultuurfonds,
moet daartoe voldoende geld aanwezig zijn om deze doelstelling te realiseren.

2. Voedselbank en Stichting Leergeld.
De Voedselbank blijkt, helaas, nog steeds noodzakelijk. Het aantal mensen dat gebruik maakt van
de Voedselbank, is de laatste jaren, mede ten gevolge van de crisis, zelfs flink toegenomen. Het
CDA wil, dat de gemeente Hellevoetsluis de Voedselbank, waar nodig, ondersteunt. Bezoekers van
de Voedselbank hebben vaak meerdere problemen tegelijk. Het is van belang, dat de Voedselbank
de bezoekers, indien nodig, helpt en hen doorverwijst naar de gemeente bij het zoeken van werk
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en het eventueel deelnemen aan een schuldhulpverleningstraject.
Ondanks de mogelijkheden, die het Sport- en Cultuurfonds biedt, is het aantal gezinnen met
opgroeiende kinderen die aankloppen bij Stichting Leergeld, de laatste jaren eveneens aanzienlijk
toegenomen. Net zoals de Voedselbank blijkt ook Stichting Leergeld een goede en noodzakelijke
aanvulling te zijn op het gemeentelijke beleid. Het CDA vindt een directer contact en een betere
afstemming tussen de gemeente enerzijds en de Voedselbank en Stichting Leergeld anderzijds dan
ook essentieel.

3. Integrale samenleving
Initiatieven die een integrale samenleving dichterbij brengen, worden ondersteund. Dit betekent,
dat leeftijd, lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen geen belemmerende factor
mogen zijn voor deelname aan de samenleving. Het welzijnswerk heeft hierbij een belangrijke
stimulerende functie.

4. Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage willen wij behouden om jongeren in contact te brengen met de
verschillende groepen in de samenleving. De gemeente Hellevoetsluis denkt hierin mee en legt de
nodige contacten.

5. Buurtaccommodaties
In de wijken zijn buurtaccommodaties belangrijke plekken. Daar ontmoeten bewoners elkaar en
krijgen zij kennis van elkaars (ook etnische) achtergronden, waarden en normen. Een plek ook
waar je komt voor een praatje, waar je je verhaal kwijt kunt of waar je ondersteuning biedt aan je
buurtbewoners. Door de huidige en toekomstige verminderde behoefte aan schoolgebouwen
staan nu al een aantal gebouwen leeg of komen leeg te staan. Zij kunnen gebruikt worden om de
sociale cohesie in buurten en wijken te bevorderen, zoals de Ploegschaar in de Struyten.
Afhankelijk van de bouwkundige staat van deze gebouwen moet bekeken worden of deze locaties
in stand gehouden kunnen worden. Dit geldt ook voor bestaande buurthuizen, zoals het buurthuis
in de Kooistee. Het CDA zal zich blijven inzetten voor het laten voortbestaan van buurthuizen en
andere voorzieningen.

6. Sociale cohesie
De gemeente stimuleert initiatieven van burgers om de sociale cohesie in de wijken te
bevorderen. Initiatieven vanuit buurt- of bewonersverenigingen zijn welkom en de gemeente zal
hier positief en constructief op reageren. Ook scholen kunnen prima ontmoetingsplaatsen zijn
voor de wijken. Zij kunnen ’s avonds en in de weekenden gebruikt worden ter bevordering van de
sociale cohesie. Ook kunnen zij een (zorg)functie vervullen voor hulp en contact van en voor
senioren te voorkoming van vereenzaming. De gemeente zal hierin een stimulerende rol spelen.

7. Communicatie met oa religieuze gemeenschappen
De gemeente communiceert met alle geledingen van onze lokale samenleving. Kerken en andere
religieuze gemeenschappen horen daar ook bij. In het kader van de bestrijding van armoede is er
ook contact met de diaconieën.
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8. Subsidie voor algemeen maatschappelijke taken
De gemeente Hellevoetsluis maakt bij haar subsidiebeleid geen onderscheid tussen neutrale en
levensbeschouwelijke organisaties wanneer het gaat om het uitvoeren van algemene
maatschappelijke taken.

9. Burgerschapsdag
Op een Burgerschapsdag wordt aandacht besteed aan de nieuwe inwoners van de gemeente,
degenen die het afgelopen jaar de Nederlandse nationaliteit hebben verworven en de jongeren
die 18 jaar zijn geworden.

10. Nederlandse taal
Het communiceren in de Nederlandse taal is een voorwaarde om succesvol te kunnen inburgeren.
De gemeente Hellevoetsluis communiceert daarom consequent in het Nederlands en ondersteunt
initiatieven van burgers om de Nederlandse taal te leren (bv vrijwillige taalcoaches).

11. Woonruimte
Mensen met een verzamelinkomen tussen de € 33.600,- en ca € 45.000,- komen (op dit monent)
niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Voor hen is het vaak lastig om een koopwoning
gefinancierd te krijgen. Zij vallen tussen wal en schip. Het CDA is van mening, dat ook voor deze
groep mensen, zoals voor jongeren, maatregelen getroffen moeten worden om in Hellevoetsluis
aan een woning te komen.
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iedereen telt mee en iedereen doet mee
vrijwilligerswerk: cement van de samenleving

Het CDA, midden tussen de senioren!
De komende jaren neemt het aantal senioren flink toe. Mensen worden gemiddeld ouder, blijven
langer gezond en actief. Senioren hebben gemiddeld meer te besteden dan vroeger.
Actieve en zelfstandige senioren leveren als vrijwilliger op veel terreinen een bijdrage aan de
samenleving. De gemeente Hellevoetsluis stimuleert dit door het vrijwilligerswerk te faciliteren.
Het CDA zet in op preventie. Die voorzorg begint met een gezonde levensstijl en het blijven
participeren. Burgers hebben daar een eigen verantwoordelijkheid in. Maar mensen kunnen
chronisch ziek worden of een beperking krijgen.
De gemeente Hellevoetsluis ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers, investeert in
voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en verstrekt duidelijke informatie aan mensen die
te maken krijgen met een chronische ziekte of een handicap; zelf of in hun naaste omgeving
(mantelzorgers). Bovendien voorziet de gemeente in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor
senioren en voor hen die leven met beperkingen. Zij kijkt samen met de woningcorporatie naar
accommodaties in de buurt, waar men elkaar kan ontmoeten.
Het CDA wil in eerste instantie kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om
onnodige zorg te voorkomen. Is er toch meer ondersteuning of zorg nodig, dan is er in onze
samenleving gelukkig een vangnet. Dat willen we als CDA zo houden.

Hierbij passen de volgende actiepunten:
1. Ruimte geven aan de professionaliteit van maatschappelijke instellingen
Op dit moment ervaren maatschappelijke instellingen te weinig medewerking van de gemeente
Hellevoetsluis. Vooral de administratieve lasten worden door de verenigingen en stichtingen als
hoog beoordeeld. Deze zouden verminderd kunnen worden door een eenvoudiger subsidiebeleid
en een ruimer ontheffingenbeleid. In dit proces moet de gemeente meer vertrouwen krijgen in de
professionaliteit van de medewerkers, die vaak zelf vrijwilliger zijn in verenigingen en stichtingen.

2. Contacten met senioren
De gemeente steunt initiatieven die contacten met senioren tot stand brengen, bv de
maatschappelijk stage, ‘gezinnen die senioren adopteren’ of ontmoetingen tussen kleine kinderen
en senioren bij kinderdagverblijven. De gemeente Hellevoetsluis heeft hierin een actieve en
regisserende rol.

3. Tegengaan van vereenzaming
Om vereenzaming tegen te gaan zet het CDA in op het betrekken van senioren bij activiteiten. De
seniorenbonden, kerken, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. De gemeente
Hellevoetsluis zorgt voor actieve voorlichting door huisbezoek aan 75-plussers en het instellen van
een gemeentelijk steunpunt voor informatie en vraag om hulp.
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4. Langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid
Onze gemeente werkt aan langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid van senioren door te
investeren in een levensloopbestendige infrastructuur en passende woningen. Een betere
afstemming met woningcorporaties, projectontwikkelaars, huisartsen en zorginstellingen maakt
dit ook mogelijk.

5. Zorg dicht bij huis
Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en welzijn, op wijk- of zelfs
buurtniveau, maakt het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de directe
omgeving van buren en vrienden erbij te betrekken.

6. Bankjes in de openbare ruimte
De openbare ruimte wordt uitnodigend ingericht om een (korte) wandeling te maken. Dat kan
door routes van diverse afstanden voor senioren zichtbaar aan te geven en voldoende bankjes te
plaatsen om af en toe even uit te rusten.

7. Ondersteuning bij dementie
Het CDA vindt, dat mensen met dementie zo lang, én goed, mogelijk mee moeten kunnen blijven
doen. De gemeente Hellevoetsluis zet zich in voor het doorbreken van het taboe. Zij biedt de juiste
informatie aan bij het WMO-loket en op de website. Zij faciliteert het Alzheimercafé. Zij draagt bij
aan dit mee-blijven-doen door begeleiding in de vorm van zorg-op-maat en dagbesteding.

8. Ondersteuning mantelzorgers
De gemeente Hellevoetsluis ondersteunt mantelzorgers door het bieden van informatie en
respijtzorg: het tijdelijk overnemen van mantelzorg door professionals of speciale vrijwilligers, met
als doel de mantelzorger(s) een tijdje vrijaf te geven. Zij faciliteert de Mantelzorgsalon, waar
contact tussen lotgenoten mogelijk is en waar emotionele en praktische hulp geboden kan
worden.

9. Domotica
De gemeente Hellevoetsluis stimuleert innovatieve
technische oplossingen (domotica) die inwoners enorm
kunnen ondersteunen. Mantelzorgers kunnen via een
website een beter overzicht houden van alle
voorzieningen. Steeds meer senioren kunnen uit de
voeten met internet. Door online platforms in te richten
kunnen zij ook daar sociale contacten blijven opdoen.

10. Gemeenschappelijke ontmoetingsruimten
Voor veel, minder mobiele, senioren is het niet makkelijk om naar een buurtcentrum te gaan. Een
gemeenschappelijke ontmoetingsruimte kan in samenspraak met woningcorporaties vaak ook in
een leegstaande flat ingericht worden en in bijvoorbeeld doordeweeks leegstaande
kerken/kerkelijke gebouwen. Daarover maakt de gemeente afspraken.
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11. Goede bereikbaarheid
Voorzieningen moeten voor senioren goed bereikbaar zijn. In de winter is het belangrijk dat
bewoners van zorgcomplexen veilig naar buiten kunnen gaan om bv de regiotaxi te nemen. Hierin
is ook een rol weggelegd voor Maasdelta. Deze organisatie moet anticiperen op de behoeften van
haar bewoners, ook ten aanzien van standplaatsen en oplaadpunten voor scootmobielen.

12. Maatwerk
Het hebben van een beperking moet niet betekenen dat mensen minder deel kunnen nemen aan
het maatschappelijk verkeer. Het CDA is voorstander van de aanpak, waarbij, samen met de
WMO-medewerker, gekeken wordt hoe iemand met een beperking optimaal kan functioneren,
door eigen inzet of door inzet van het eigen sociale netwerk.
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Het CDA, midden tussen de ondernemers!
De afgelopen decennia heeft de overheid, ook onze gemeente Hellevoetsluis, veel taken naar zich
toe getrokken. Dat heeft voordelen gehad, maar stuit ook op veel kritiek. Natuurlijk, om wildgroei
te voorkomen is het soms nodig dat de overheid optreedt als regisseur en bewaker van de
ruimtelijke ordening. Vaak wordt echter deze bemoeienis door het lokale bedrijfsleven, de
middenstanders en de inwoners gezien als betutteling. Het CDA is van mening dat de gemeente
alleen de essentiële taken moet blijven uitvoeren. De als overbodig en belemmerend ervaren
voorschriften en regeltjes moeten verdwijnen.
De gemeente-nieuwe-stijl moet veranderen in een organisatie die bereid is om als partner samen
te werken met burgers, bedrijfsleven, middenstand en maatschappelijke organisaties. Met elkaar
vormen zij immers de samenleving op de schaal van straat, buurt, wijk en tenslotte de gehele
gemeente Hellevoetsluis.

Hierbij passen de volgende actiepunten:
1. Maatschappelijk betrokken ondernemen
De gemeente Hellevoetsluis moet ondernemingen meer betrekken bij maatschappelijk relevante
activiteiten, bij voorlichting op scholen, bij stageplaatsen op onze scholen voor voortgezet
onderwijs, bij indienstneming van jonggehandicapten en (langdurig) werkzoekenden/werklozen.
De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. De wettelijke verplichting van 5% moet een
minimum eis worden met streven naar een hoger percentage.

2. ZZP-ers
Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) wordt het makkelijker gemaakt om een bedrijf aan
huis te vestigen.

3. Banenmarkt
Het regelmatig organiseren van banenmarkten op het gemeentehuis vinden wij een prima
initiatief om werkzoekenden te ondersteunen. Zo kan een match ontstaan tussen arbeidsvraag en
–aanbod.

4. Koopzondagen
Het CDA blijft tegen het hoge aantal koopzondagen. Bij de invoering
ervan was een meerderheid van de winkeliers in de Struytse Hoeck
hier ook tegen. Wij betreuren, dat de gemeente Hellevoetsluis het
aantal koopzondagen desondanks maximaal heeft uitgebreid.

5. Gratis fietsenstalling
Het CDA blijft voorstander van een gratis fietsenstalling in de
Struytse Hoeck, met oplaadpunten voor elektrische fietsen. Dit ter
stimulering van het fietsgebruik en terugdringing van het
autoverkeer rondom het winkelcentrum.

Verkiezingsprogramma CDA-Hellevoetsluis 2014-2018 Final.doc

Pagina 24 van 34

6. Gratis parkeren
Parkeren in Hellevoetsluis moet gratis blijven.

7. Toerisme
Op het gebied van toerisme wil het CDA intensief samenwerken met andere gemeenten op
Voorne Putten. Samen hebben we veel te bieden op het eiland. Door in deze samenwerking de
unieke eigen kwaliteiten van Hellevoetsluis naar voren te laten komen wordt het effect van
marketing en promotie vergroot. Een passe-partout voor een aantal attracties verdeeld over
Voorne kan een stimulans zijn voor een langer verblijf op Voorne. Het CDA wil dat toeristische
activiteiten op Voorne-Putten op elkaar worden afgestemd. Het CDA wil dat er een
gemeenschappelijke evenementenkalender wordt uitgegeven.

8. Toeristenbelasting
De opbrengst moet geherinvesteerd worden in projecten die ten goede komen aan toerisme.

9. Nieuwbouw van woningen en bedrijven
Nieuwbouw moet duurzaam uitgevoerd worden. Wel kijken naar van economische haalbaarheid.

10. Kickersbloem 1 en 2
Het CDA wil dat de gemeente in samenwerking met de Economische Raad en het Hellevoets
Economisch Initiatief de leegstand in Kickersbloem 1 en 2 terugdringt.

11. Kickersbloem 3
Kickersbloem 3 moet snel ontwikkeld worden, mede in het kader van de werkgelegenheid. Hierbij
dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden tussen economie, natuur en milieu.
Ongewenste bedrijfsactiviteiten dienen via het bestemmingsplan, met behulp van de Staat van
Inrichtingen, geweerd te worden.

12. Parkmanagement
Evenals bij Kickersbloem 1 en 2 dient het beheer van Kickersbloem 3 via privaat parkmanagement
plaats te vinden.

13. Ondernemers omarmen
De komst van het Aqua Park Splash is een goed voorbeeld van wat het CDA voor ogen heeft.
Ondernemers met creatieve ideeën moeten door de gemeente worden omarmd. Dit kan beginnen
door ondernemers en hun verenigingen te betrekken bij nieuwe plannen, onder meer door het
tijdig verstrekken van informatie. Niet alleen via de lokale kranten, maar ook digitaal. Niet passief
door berichten op de website te plaatsen, maar actief door ondernemers persoonlijk aan te
schrijven. Ondernemers hebben het immers al druk genoeg.

14. Eenvoudige ambtelijke procedures
Het CDA gaat uit van de behoefte van ondernemers en niet van de ambtelijke procedures. De
ondernemer, en niet de ambtelijke procedure moet centraal staan in de dienstverlening van de
gemeente Hellevoetsluis. Minder regels geeft ondernemers de ruimte om te groeien. Dit is niet in
strijd met het feit, dat het CDA het milieu hoog in het vaandel heeft staan.
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Ruimte voor toeristen

Kickersbloem-3
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Een goed milieu en duurzaamheid
Het CDA streeft naar een duurzaam ingerichte gemeente Hellevoetsluis. Zij wil stevig inzetten op
milieu en verbetering van de leefbaarheid. Een goed milieu is hierbij voor mens en dier van
levensbelang. Wij willen allemaal schone lucht om in te ademen, en schoon water om te
zwemmen.
Het CDA wil ook dat de samenleving duurzamer wordt.

Hierbij passen de volgende actiepunten:
1. Warmtepompen
De energievoorziening in Hellevoetsluis kan verduurzaming ondergaan door het gebruik van
warmtepompen voor de verwarming van gebouwen. Het CDA is daar voorstander van. Het CDA wil
onderzoeken in hoeverre bestaande overheidsgebouwen hiermee kunnen worden uitgerust.
Daarnaast wil het CDA dat wordt onderzocht wat de voordelen zijn van het installeren van
warmtepompen in bestaande woonwijken. Bij de bouw van nieuwe wijken wil het CDA het gebruik
van warmtepompen stimuleren.

2. LED-verlichting
Het CDA wil op termijn overschakelen op straatlantaarns die gebruik maken van LED-verlichting.
Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en is kostenbesparend door de langere levensduur.

3. Zonnepanelen
Het CDA ziet in het gebruik van zonnepanelen een belangrijke stap in het verduurzamen van de
samenleving. Het CDA wil dat de gemeente Hellevoetsluis het goede voorbeeld geeft en meer
zonnepanelen plaatst op de overheidsgebouwen. Bij nieuwbouw wil het CDA het gebruik van
zonnepanelen stimuleren.

4. Groene daken
Het CDA wil dat de gemeente Hellevoetsluis de aanleg van groene daken (vegetatiedaken)
stimuleert. De gemeente moet hierin zelf het goede voorbeeld geven door - waar mogelijk - op
overheidsgebouwen groene daken aan te leggen. Wanneer groene daken op grote schaal worden
toegepast dragen ze bij aan een gezonde stad, waarbij de leefbaarheid voor mens en dier
verbetert.

5. Expertise inzetten
Het CDA wil de expertise inzetten van organisaties zoals Vogelbescherming, Vlinderstichting,
Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap. Deze organisaties kunnen advies uitbrengen en
initiatieven laten uitwerken en vervolgens ook starten voor de lokale situatie op het gebied van
bescherming en verbetering van de natuur. Hierbij wil het CDA prioriteit geven aan win-win
situaties waarin meerdere doelen of resultaten kunnen worden bereikt. Kleinschalige
voorbeelden: het gebruik stimuleren van vlinder- en vleermuiskasten, vogelhuisjes en bijenhotels
(wijken, scholen).
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6. Groene schoolpleinen
Helaas komen kinderen steeds minder in contact met groen en natuur. Het CDA is voorstander van
de aanleg van groene schoolpleinen. Een groen schoolplein nodigt uit tot ander speelgedrag; het
maakt het spel rijker en leerzamer dan op een grijs schoolplein.

7. Naar een duurzamere samenleving
Het CDA wil dat duurzaamheid een belangrijker rol gaat spelen in de gemeente Hellevoetsluis,
maar dat kan de gemeente niet alleen. Het CDA wil hierbij samenwerking bevorderen tussen
overheid, inwoners, woningcorporaties, (lokale) bedrijven en nutsbedrijven.
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Een goede balans tussen kwaliteit en lastendruk
Het CDA is van mening dat er een goede balans moet zijn tussen de lastendruk en de kwaliteit van
het leven, wonen en werken in Hellevoetsluis.
Bij deze kwaliteit houden wij niet alleen rekening met het heden maar ook met de toekomst. Bij
investeringen willen wij, dat er gekeken wordt of deze voldoende toekomstvast zijn. Goedkoop
mag geen duurkoop zijn.
Kwaliteit wil het CDA ook graag terugzien in de buitenruimte en de bouwprojecten. We realiseren
ons dat die wens moeilijker te realiseren is nu de budgetten kleiner geworden zijn. Initiatieven van
buurtbewoners zijn daarom meer dan welkom. In gezamenlijkheid kan gekeken worden naar het
niveau van onderhoud.
Bij het bepalen van de kwaliteit wordt de "duurzaamheid" niet uit het oog verloren.
Kwaliteit houdt voor het CDA ook in dat belangrijke algemene voorzieningen in stand worden
gehouden en dat de gemeente de extra taken, die naar haar toekomen, goed opvangt.
De begrotingen van de gemeente Hellevoetsluis moeten sluitend zijn met voldoende ruimte om
risico's of calamiteiten op te vangen.

Hierbij passen de volgende aandachtspunten:
1. Kwaliteit en lastendruk
De kwaliteit van het leven, wonen en werken in Hellevoetsluis is aangenaam en kent een passende
lastendruk.

2. Investeringen toekomstvast
Investeringen zijn ook in de toekomst hun geld nog waard.

3. Financieel gezond
De begrotingen zijn sluitend met voldoende reserves.
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Ten slotte
De boodschap die wij met dit verkiezingsprogramma willen meegeven is de volgende:












Het CDA gelooft in een samenleving van mensen.
Het CDA wil mensen niet door de overheid laten betuttelen en ook niet door de markt
laten wegdrukken.
Het CDA ziet de overheid als een ordenende kracht, die ondersteunend is, ruimte creëert
voor maatschappelijk initiatief, burgerparticipatie aanmoedigt en vitale organisaties hun
werk laat doen.
Het CDA biedt ruimte aan burgers en bedrijven, aan mensen en organisaties, om het heft in
eigen handen te nemen.
Het CDA is voorstander van een krachtige decentralisatie van beleid, van ruimte voor
samenwerking met alle deelnemers in de samenleving en van een krachtige gemeente
Hellevoetsluis, die dicht bij de burgers staat.
Het CDA is voorstander van een politieke structuur waarin wordt samengewerkt, met
behoud van ieders waarden en normen.
Het CDA staat voor politici die zich fatsoenlijk gedragen, binnen en buiten het politieke
speelveld.
Het CDA wil op meer plaatsen in de gemeente Hellevoetsluis, binnen het democratisch
bestel, vrouwen en mensen met andere culturele achtergronden.
Het CDA bouwt aan een geloofwaardige overheid, waarin alle ingezetenen van de
gemeente Hellevoetsluis zich kunnen herkennen.

Met deze boodschap willen wij de gemeenteraadsperiode 2014-2018 ingaan.
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Regionale CDA visie op Voorne-Putten
Het CDA-VP vindt niet-vrijblijvende samenwerking op Voorne-Putten op tal van terreinen van groot belang.
Die samenwerking kan plaatsvinden op beleidsniveau, zoals het gezamenlijk oppakken van de grote
opgaven ten gevolge van de komende decentralisaties van de Jeugdzorg, de AWBZ naar de WMO en de
Participatiewet. Maar het kan ook op uitvoeringsniveau door gezamenlijke inkoop.
Op het gebied van Ruimtelijke Ordening (RO) is het eveneens gewenst dat de gemeenten op Voorne-Putten
niet-vrijblijvende afspraken maken over te realiseren programma’s. Voorkomen moet worden dat de
gemeenten op Voorne-Putten elkaars concurrent worden.
Uitgangspunt bij alle vormen van samenwerking moet steeds zijn dat het leidt tot meer efficiëntie en/of
kostenbesparing en/of betere dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Voorne-Putten.
Ook voor de lobby voor een betere ontsluiting van Voorne-Putten en voor (h)erkenning van het waardevolle
(Metropolitaanse) landschap van Voorne-Putten, zowel bij hogere overheden als bij de toerist, is een
gezamenlijk optrekken van de gemeenten op Voorne-Putten essentieel.
Het doel, dat het CDA-VP daarbij voor ogen staat, is:
Een Voorne-Putten dat een goed woon-, werk- en recreatieklimaat biedt, dat gericht is op mensen die een
grote diversiteit vertonen in leeftijd, sociale achtergrond, vrijetijdsbesteding en werkzaamheden. Het eiland
is aantrekkelijk voor starters, voor gezinnen met jonge en oudere kinderen, voor oudere werkenden en voor
mensen die genieten van hun pensioen. Recreanten en toeristen waarderen het eiland om zijn diverse
mogelijkheden: rust, wandelen, fietsen, diverse watersportmogelijkheden, strand en duinen, open
polderlandschap, rijke historie, vele vormen van cultuur.

Leefomgeving
Het CDA-VP vindt het van groot belang dat de gemeenten op Voorne-Putten voor het bevorderen van de
leefbaarheid, binding, ontmoeting en sociale samenhang de inwoners zoveel mogelijk betrekt bij besluiten
over de leefbaarheid en de inrichting van hun directe omgeving. De (woon)omgeving moet veilig zijn,
aantrekkelijk om in te leven en te ontspannen. Het CDA-VP wil de groenbuffer behouden tussen het havenen industriecomplex enerzijds en de woongebieden anderzijds. Er is in de kernen voldoende diversiteit aan
woningen met de hierbij passende infrastructuur, voorzieningen, recreatieve en sociale culturele
mogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de wensen van de inwoners. Het CDA-VP
streeft ernaar jongeren voor het eiland behouden door hun een goed aanbod aan voorzieningen te bieden,
waaronder een ruim aanbod aan MBO-opleidingen.

Infrastructuur
Het gebruik van personen- en vrachtvervoer is op Voorne-Putten noodzakelijk en onontbeerlijk. Het
vraagstuk van de toename van het autoverkeer overstijgt het niveau van de afzonderlijke gemeenten op
Voorne-Putten. Het is een probleem waar alleen in samenwerking met andere gemeenten, de provincie,
waterschap en het rijk een antwoord op gevonden kan worden.
Het CDA-VP is van oordeel dat een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de ontsluitingswegen in regio
Voorne-Putten noodzakelijk en urgent is. Om dit te bereiken is een stevige lobby nog steeds nodig. De
gemeenten trekken hierin gezamenlijk op, met één bestuurlijk trekker. Druk moet uitgeoefend blijven
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worden bij hogere overheden voor aansluiting op de A4-zuid, opwaardering van de N57 naar de A57 en
voor een snelle aanleg van de Blankenburgtunnel. Ook is een goede aansluiting bij de Greenport in het
Westland van belang.
Het CDA wil stimuleren dat er meer fiets- en wandelpaden komen op Voorne-Putten. De fietspaden zijn
veilig en van goede kwaliteit, zowel voor de scholieren en mensen die met de fiets naar hun werk gaan, als
voor de recreanten en toeristen. Goed onderhoud daarvan is belangrijk. Steeds meer fietsers maken
gebruik van de elektrische fiets. Het CDA-VP wil dat er op heel Voorne-Putten oplaadpunten komen op
strategische plekken. Het sluipverkeer tussen de kernen moet worden voorkomen en wordt gezamenlijk
aangepakt.
Nachtbussen op Voorne-Putten, zoals die vanuit Spijkenisse al rijden, wil het CDA-VP ook vanuit de andere
gemeenten op Voorne-Putten. Voor op de lange termijn staat het CDA-VP open voor nieuwe vormen van
openbaar vervoer en is alert op toekomstige ontwikkelingen die de ontsluiting van het eiland ten goede
komen. Te denken valt aan een lightrail verbinding tussen de Maasvlakte, Spijkenisse en Rotterdam,
waardoor de bedrijven ook voor niet-automobilisten, zoals stagiaires, makkelijker te bereiken zijn.
Door middel van een CDA-platform van de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten zullen de regionale
verkeersknelpunten en gewenste oplossingen bij de provinciale, de landelijke politiek en het waterschap
aan de orde worden gesteld. De uitgebreide CDA-netwerken zullen hierbij optimaal benut worden. Ook is
afstemming van werkzaamheden aan het wegennet en openbaar vervoer van essentieel belang. De
gemeenten in de regio dienen zich hard te maken voor de aanstelling van een centrale regievoering op de
uitvoering van deze werkzaamheden.

Economie en Werkgelegenheid
Het CDA-VP is voorstander van het vaststellen van een integrale economische visie door de gemeenten op
Voorne-Putten, waarin het toekomstig gewenste economisch beleid op hoofdlijnen wordt vastgesteld.
De beroepsbevolking van Voorne-Putten heeft voor het overgrote deel hun werk in de gehele Rotterdamse
regio. De werkgelegenheid op het eiland is primair gericht op dienstverlening en het produceren van
agrarische producten. Bedrijven zijn geconcentreerd gehuisvest op enkele goed ingerichte en onderhouden
bedrijventerreinen. Hiermee kan ook goed ingespeeld worden op nieuwe werkgelegenheid op het eiland,
gerelateerd en ondersteunend aan bedrijfsactiviteiten op de Maasvlakte. Samenwerking op Voorne-Putten
is noodzakelijk. De gemeenten moeten elkaar, waar het kan, versterken. Naast de Pinnepot in Oostvoorne,
Moolhoek in Rockanje en Seggelant in Brielle als bedrijfsplekken voor kleine toeleveringsbedrijfjes voor de
Maasvlakte zal ook Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis, zeker nu het is opgenomen in het Besluit uitvoering
Crisis- en herstelwet (zevende tranche), versneld worden ontwikkeld.
Voor alle bedrijven en in het bijzonder agrarische bedrijven, die zich vaak over meerdere gemeenten
uitstrekken, is het van belang dat zij op Voorne-Putten met één en dezelfde regelgeving te maken krijgen, bv
het gemeenschappelijk uitvoeren van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor het
verkrijgen van omgevingsvergunningen.

Polderlandschap met agrarisch bedrijven
Het CDA-VP staat voor een gezonde ontwikkeling van land- en tuinbouw op Voorne Putten. Deze sector is
van grote betekenis voor de economie en werkgelegenheid op Voorne-Putten.
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Het CDA-VP is van mening dat agrarische bedrijven de ruimte moeten krijgen - binnen de gestelde
voorwaarden in de bestemmingsplannen – om te innoveren en zich te ontwikkelen. Hierbij denken we met
name aan:
 Glastuinbouw binnen de bestaande concentratiegebieden rond Tinte en Vierpolders. In deze sector
vinden veel hoogwaardige technologische ontwikkelingen plaats, waarop ingespeeld moet kunnen
worden. Ook worden verschillende initiatieven ondernomen om energie duurzaam op te wekken,
zoals met behulp van aardwarmte en zonnepanelen.
Om deze vorm van duurzaamheid te stimuleren vindt het CDA-VP dat gemeenten soepel met de
vergunningen om moeten gaan.
 Akkerbouw in het open gebied. Voor deze sector is goede grond van levensbelang. Deze sector is
ook belangrijk voor het behoud van het open landschap. Daarom vindt het CDA-VP dat het mogelijk
moet zijn dat stoppende agrarische bedrijven overgenomen en samengevoegd worden om zo het
landbouwareaal in stand te houden. Bij de ruimte voor ruimte regeling moet de kwaliteit van het
gebied voorop staan waarbij maatwerk toegepast moet kunnen worden. Hierdoor zal het open
polderlandschap minder verrommelen en zullen minder ongewenste activiteiten voorkomen. De
nieuwe woningbouwkavels moeten indien mogelijk geclusterd en bij voorkeur dicht bij de kernen
komen te liggen, zodat agrarische bedrijven niet worden gehinderd in de bedrijfsvoering.
 Grondgebonden veehouderij. Ook deze sector kenmerkt zich door snelle technologische
ontwikkelingen en dient gefaciliteerd te worden op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
Voor alle sectoren is zoet water van levensbelang.

Natuur
Het CDA-VP vindt een goede balans tussen behoud en herstel van de natuur en de agrarische belangen van
groot belang. Ons doel is om bestaande gebieden met bestemming natuur op een niveau te brengen en/of
te houden waar bewoners van Voorne-Putten trots op kunnen zijn. Het CDA-VP wil daarbij de expertise
inzetten van organisaties zoals Vogelbescherming, Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands
Landschap. Deze organisaties kunnen advies uitbrengen en initiatieven laten uitwerken.
Bij uitvoering van het plan Kreken kweken geven wij prioriteit aan gebieden die qua natuur kwetsbaar zijn
en/of waar kansen liggen, zoals bij de ontwikkeling van Kickersbloem 3, waar zich een mooie gelegenheid
voordoet om de huidige smalle kreekzone (onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur) uit te
breiden en in te richten als robuuste ecologische verbindingszone. Op deze manier wil het CDA-VP prioriteit
geven aan win-win-situaties waarin meerdere doelen of resultaten kunnen worden bereikt.
Terughoudend zijn we bij ontwikkelingen die ten koste gaan van goede en economisch rendabele agrarische
gebieden.

Recreatie en toerisme
Het CDA-VP staat op het standpunt dat op dit gebied niet-vrijblijvende samenwerking op Voorne-Putten
essentieel is. Gezamenlijk zullen de gemeenten moeten optrekken met het bedrijfsleven, TOP VoornePutten en andere overheden om van Voorne-Putten een gebied te maken waar recreanten
en toeristen graag komen en verblijven: een uniek en aantrekkelijk landschap. Het CDA-VP wil daar ook de
Maasvlakte (I en II) bij betrekken (industrieel toerisme).
Voorne-Putten heeft zoveel te bieden:
Een prachtig strand- en duingebied vanaf Rockanje tot aan Oostvoorne , landelijke recreatiemogelijkheden
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met uitgebreide fiets- en wandelpaden langs de Bernisse, watersport bij het Brielse Meer en het Haringvliet
met zijn vier jachthavens, de historische kernen Brielle, Geervliet en Heenvliet, de Vesting in Hellevoetsluis
en de binnenstedelijke toeristische voorzieningen. Het verbinden van natuur, recreatieve gebieden,
landbouwgronden en industrie Botlek, Europoort, en Maasvlakte I en II door fiets- en wandelpaden
verhoogt de recreatieve mogelijkheden. Maar ook via het water zijn aantrekkelijke verbindingen te maken:
met omliggende eilanden, met Rotterdam en de noordkant van de Nieuwe Waterweg.
Het is essentieel om de promotie van Voorne-Putten gezamenlijk aan te pakken met één bestuurlijke
trekker.

Sociale domein
Het sociaal domein is voor het CDA-VP een belangrijk thema. Het gaat daarbij om het omzien naar je
medemens. Niet voor niets heeft dit in het verleden al meerdere keren centraal gestaan in (landelijke)
campagnes van het CDA.
De komende vier jaar krijgt dit thema voor het CDA extra gewicht. Op de terreinen van jeugd, zorg en werk
krijgen de gemeenten er belangrijke bevoegdheden bij. Meer dan voorheen gaan gemeenten bepalen welke
zorg en ondersteuning (nog) door de overheid geleverd worden en welke niet. De te verwachten
ombuigingen zetten op dit thema extra druk de middelen zo efficiënt mogelijk te besteden.
Het doel dat het CDA-VP voor ogen staat is dat mensen naar elkaar (blijven) omzien. De rol van de overheid
is terughoudend . Zorg en ondersteuning is er alleen voor die mensen die dat nodig hebben en dat niet op
een andere manier kunnen regelen.
Het CDA-VP wil dit bereiken met de volgende maatregelen:
 Ondersteunen van mantelzorgers zowel emotioneel (bv. mantelzorgsalons) als fysiek (respijtzorg)
 Ruimte geven voor initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld bij voorkeur gedragen door
vrijwilligers.
 Bij ondersteuning door de overheid laten meewegen wat mensen zelf nog kunnen maar ook welke
ondersteuning de directe omgeving kan leveren. Het draagkrachtprincipe kan een onderdeel
vormen van de eigen bijdragen.
 Stimulering van eigen kracht dient altijd een onderdeel te zijn van de eventuele ondersteuning door
de overheid
 Zo mogelijk praten betrokkenen zelf mee over hun zorg en ondersteuning.
 De overheid functioneert laagdrempelig. Het aanspreekpunt van de gemeenten is herkenbaar en
makkelijk aanspreekbaar.
 Voor mensen behorend tot de beroepsbevolking is werk het belangrijkste middel om
zelfvoorzienend te zijn en mee te doen in de samenleving. Voor een uitkering mag een
tegenprestatie worden gevraagd mits de tegenprestatie geen regulier werk verdrukt.
 Samenwerking op Voorne-Putten kan efficiencywinst opleveren. Dit is bv het geval bij een zoveel
mogelijk gezamenlijke inkoop. Daarnaast is één werkgeversbenadering essentieel.

Duurzaamheid
Het CDA-VP wil dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt op Voorne-Putten. Groene daken, gebruik van
aardwarmte, warmtepompen, LED-verlichting, groene schoolpleinen en zonnepanelen dienen ook op
Voorne-Putten te worden gerealiseerd. Het CDA-VP wil hierbij samenwerking tussen overheid, bewoners,
investeerders en (energie)bedrijven stimuleren.
-o-o-
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