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Inleiding
Wonen en werken aan het Haringvliet: wie wil dit nou niet? Mede daarom kiezen ongeveer
40.000 mensen ervoor om te leven in Hellevoetsluis. Elk weekend het water op, struinen
door de duinen, cultuur snuiven in de Vesting of winkelen in het winkelcentrum: het kan
allemaal. Want dit is een mooie gemeente om in te wonen. Dat willen we allemaal graag zo
houden. Het CDA doet hier graag aan mee. De komende vier jaar zijn er weer genoeg
uitdagingen waar we mee aan de slag willen. In dit verkiezingsprogramma leggen we uit wat
onze plannen zijn voor Hellevoetsluis.
Geef, zorg, help, maak en doe mee: het CDA vindt dat je besturen niet alleen kunt.
Samenwerken met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners is wat ons
betreft de sleutel tot succes. Ook in Hellevoetsluis. Het “vanaf bovenaf allemaal wel even
regelen” zit er niet meer bij. Want vaak weten ondernemers, maatschappelijke organisaties
en met name inwoners zelf heel goed wat wel werkt en wat niet. Het CDA nodigt daarom
iedereen uit om de komende vier jaar Hellevoetsluis weer een stapje mooier en beter te
maken.
Hellevoetsluis is een aantrekkelijke gemeente voor zowel inwoners als toeristen en dat moet
ook zo blijven. De unieke ligging aan het Haringvliet, vlakbij strand, natuur, een gezellig
winkelcentrum en cultuurhistorisch hart, zorgen ervoor dat mensen hier graag komen. Dit
willen we graag houden en zelfs verder uitbreiden. Daarom is het cruciaal dat de gemeente
op alle gebieden de komende jaren de juiste keuzes maakt. Aandachtspunten blijven er
altijd. Zo kan er op gebied van verkeersveiligheid nog wel een stap gemaakt worden. Wat
betreft duurzaamheid valt er nog veel te winnen: de milieudoelstellingen zijn nog lang niet
gehaald en ook Hellevoetsluis zal zijn steentje moeten bijdragen.
De juiste keuzes zijn ook nodig op gebied van zorg, (jeugd)hulp en welzijn. De afgelopen
jaren heeft de gemeente ervaring kunnen opdoen met de nieuwe taken (Wet
maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en Participatiewet) die vanuit het Rijk zijn
overgekomen. De komende jaren wil het CDA de lijn doorzetten die we de afgelopen jaren
zijn ingeslagen. Sneller, dichtbij huis, op maat en voor iedereen die dat nodig heeft: dat zijn
de uitgangspunten voor deze wettelijke taken. Zo wordt er gekeken naar wat iemand echt
nodig heeft en naar de oplossingen die dichtbij huis (en soms zelfs in het eigen netwerk)
voorhanden zijn. Een belangrijke voorwaarde hierbij, is dat er voor iedereen (algemene)
voorzieningen beschikbaar zijn op het moment dat er meer hulp nodig is. Iedereen kan
binnen zijn/haar eigen mogelijkheden iets doen voor de samenleving.
Een financieel gezonde gemeente is belangrijk. Met gezond verstand zetten we het
gemeentelijk geld in op plekken waar dit nodig is. Niet teveel en niet te weinig is hierbij het
principe. De lokale lasten houden we laag, tenzij het niet anders kan. Zo houden we
Hellevoetsluis voor iedereen betaalbaar.
Met de voorstellen uit dit verkiezingsprogramma werken wij (samen met vele anderen) aan
een samenleving waarin iedereen mee kan doen, nu en ook de komende generaties.
,
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Dienstverlening en veiligheid
Ook de komende jaren voelen mensen zich thuis in Hellevoetsluis. Hellevoeters voelen zich
betrokken en leveren een bijdrage aan de samenleving. De gemeentelijke organisatie zorgt
voor een uitstekende dienstverlening: van digitaal tot persoonlijk contact. Zowel de digitale
dienstverlening, als telefonisch contact en de persoonlijke contacten voldoen aan de huidige
wensen van Hellevoeters. Ook de leefomgeving voldoet aan de huidige wensen: schoon,
aantrekkelijk en duurzaam. Veiligheid speelt hierbij een bijzonder belangrijke rol.
Buurtinitiatieven, zoals buurtpreventie, wijkbeheer en buurtbemiddeling helpen hierbij. De
gemeente zoekt hierbij de samenwerking met maatschappelijke organisaties, ondernemers
en inwoners.

1. Inwoners en bestuur
De combinatie van digitale dienstverlening en persoonlijk contact zorgt ervoor dat elke
Hellevoeter op de juiste manier geholpen wordt. Van digitaal producten aanschaffen, een
aanvraag doen voor zorg en ondersteuning tot een afspraak aan huis. We zijn blij dat dit
vanaf 1 januari 2018 ook geldt voor Oudenhoornaars. De gemeente is een gericht
aanspreekpunt voor iedereen met vragen over de gemeentelijke diensten en producten.
Gaat het toch niet helemaal goed? Dan kunnen inwoners in gesprek met de gemeente en
een klacht of een bezwaar indienen. De gemeente gaat hier zorgvuldig mee om.
Geef de samenleving, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de ruimte
om Hellevoetsluis nog mooier te maken.
-

-

De rol van burgerparticipatie wordt de komende jaren belangrijker. Dat betekent
dat het CDA de ruimte geeft aan initiatieven van inwoners, deze faciliteert en een
plek geeft in nieuw beleid.
De gemeente speelt hierbij een actieve rol en ontwikkelt beleid met de
perspectieven en geluiden van inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers. Elke doelgroep vraagt om een andere interactieve benadering en
een andere houding vanuit het gemeentehuis.

Weet wat er leeft in de samenleving en zorg voor de juiste verbinding en communicatie met
en tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
-

Inwoners en maatschappelijke organisaties worden actief betrokken bij de
inrichting van de buurt, buurthuizen of buurtkamers.
De gemeente pakt vaker een regierol als het gaat om initiatieven van inwoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers. Hierbij zorgt de juiste vorm van
communicatie voor meer verbinding.

Zorg voor toegankelijke communicatiemiddelen voor elke doelgroep en wijs inwoners de
weg door het bos van (gemeentelijke) formulieren en procedures.
-

Procedures voor vergunningen, subsidies en zorg aanvragen worden makkelijker.
Op de gemeentelijke website wordt de mogelijkheid geboden om suggesties te
doen om overbodige regels af te schaffen.
We moedigen organisaties en ervaringsdeskundigen aan om mensen die moeite
hebben met het invullen van formulieren, gratis, te helpen en om te adviseren.
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Betrek jongeren actief bij de Hellevoetse samenleving.
-

Een jongerendag voor Hellevoeters die 18 jaar zijn geworden staat in het teken
van de actieve en volwassen deelname aan de maatschappij.
We nodigen jongeren uit om actief mee te denken en praten over de Hellevoetse
samenleving en gemeentelijk beleid door ze met vragen/projecten/ opdrachten te
prikkelen.

Help nieuwkomers met een succesvolle integratie, zodat zij zich hier thuis voelen.
-

-

Een feestelijk programma voor alle nieuwe inwoners van Hellevoetsluis laat deze
inwoners kennis maken met de samenleving en de gemeentelijke organisatie.
De Nederlandse taal is een voorwaarde voor een plek in de Hellevoetse
samenleving. Vergunninghouders komen dan ook snel in aanraking met onderwijs
en vrijwilligerswerk
De hulp van andere vrijwilligers (maatjes) is hierbij onmisbaar, zodat zij niet aan
hun lot worden overgelaten.
De gemeente zorgt voor een samenwerking tussen bijvoorbeeld
geloofsgemeenschappen, sportverenigingen, scholen, kledingbank, voedselbank
en andere hulpverleners en instanties. Enerzijds om nieuwkomers zich welkom te
laten voelen en anderzijds om radicalisering tegen te gaan.

Vier, verbind en geniet van alles dat Hellevoetsluis te bieden heeft.
-

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers krijgen alle ruimte voor
het organiseren van evenementen.
De gemeente geeft maximale ondersteuning door mee te denken, het
verminderen van de regeldruk en het verlenen van vergunningen.

Werk intensief en niet-vrijblijvend samen met anderen om te zorgen voor een sterke
samenleving.
-

-

-

-

We werken actief mee op regionaal niveau in de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) om zoveel mogelijk invloed te hebben op het gebied van
verkeer&vervoer (langzaam verkeer, OV) en economie (o.a. Kickerbloem 3).
We werken samen met de gemeenten in Rotterdam-Rijnmond voor Jeugdhulp
(Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond) en veiligheid
(Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond).
We werken samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten in een stevige,
gezamenlijke lobby om sterker te staan bij de Provincie en het Rijk voor een
betere ontsluiting van het eiland en het terughalen van de acute zorg. Bovendien
zorgt deze samenwerking er ook voor dat we het eiland op de kaart blijven zetten
om nieuwe inwoners, toeristen en ondernemers aan te trekken.
Samen met de gemeenten Brielle en Westvoorne werken we aan een ambtelijke
fusieorganisatie Voorne. Enerzijds doen we hiermee eerst ervaring op, anderzijds
zetten we in op dialoog met twee buurgemeenten op Voorne om te bespreken op
welke wijze een passend vervolg gegeven kan worden aan de ambtelijke fusie. Bij
die zoektocht betrekken we inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties.
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2. Veiligheid
Hellevoetsluis wordt steeds veiliger en dat is fijn wonen, leven en werken voor inwoners en
ondernemers. Van ouderen tot gezinnen: iedereen moet zich veilig en thuis kunnen voelen in
onze gemeente. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar
daden. Het CDA Hellevoetsluis zet stevig in op het tegengaan van criminaliteit en
ondernemers die dit aantrekken. Ook is de komende jaren de verkeersveiligheid voor met
name fietsers en voetgangers een belangrijk onderwerp.
Betrek inwoners actief bij een veilige en leefbare woonomgeving door een preventieve
aanpak.
De gemeente stimuleert acties die bijdragen aan een veilige buurt. Digitale
waarschuwingsmethodes, zoals bijvoorbeeld een buurtwhatsapp, Amber Alert,
groepen op facebook en Nextdoor kunnen bijdragen aan veiligere buurt.
Voldoende Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) zorgen voor minder
overlast en een verbetering van de Hellevoetse leefbaarheid.
Gemeente, jeugdzorg, reclassering en onderwijs zorgen samen voor een
sluitende aanpak voor elke gedetineerde die terugkeert in de samenleving.
Projecten als Buurtpreventie en Buurtbemiddeling blijken succesvol en worden
voortgezet.
Geef vandalisme geen ruimte door cameratoezicht en een goed lik-op-stukbeleid.
-

Cameratoezicht blijkt effectief bij vandalisme. De gemeente zorgt voor snelle
reparatie van de schade, om erger te voorkomen.
De gemeente zorgt voor een goede samenwerking tussen Politie, GOA’s en Halt
om het lik-op-stukbeleid te laten werken.
Er wordt meer gedaan om de schade van vandalisme te verhalen op de daders.
Om inwoners bewust te maken van de kosten van vandalisme en om ze aan te
sporen om aangifte te doen worden de kosten elk jaar (digitaal) gepubliceerd.

Laat de brandweer zijn werk doen.
-

De veiligheid van de beroepsbrandweer en de vrijwilligers staat voorop, dus moet
hiervoor ook het geld beschikbaar zijn.
Er wordt intensief ingezet op voorlichting aan de bevolking om onveilige situaties
zoveel mogelijk te voorkomen.
Het gebruik van brandmelders en CO-melders wordt bevorderd.
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Vestingstad aan het water
Hellevoetsluis is een aantrekkelijke gemeente voor zowel inwoners als toeristen en dat moet
ook zo blijven. De unieke ligging aan het Haringvliet, vlakbij strand, natuur, een gezellig
winkelcentrum en cultuurhistorisch hart, zorgen ervoor dat mensen hier graag komen.
Hellevoetsluis heeft bovendien een ruim aanbod van zorgvoorzieningen,
horecagelegenheden, infrastructuur en andere faciliteiten Dit maakt onze gemeente
aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren. Dit willen we graag houden en zelfs verder
uitbreiden. Daarom is het cruciaal dat de gemeente op alle gebieden de komende jaren de
juiste keuzes maakt.
Oudenhoorn behoort vanaf 1 januari 2018 bij de gemeente Hellevoetsluis. Het CDA
Hellevoetsluis heeft zich vanaf het begin ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Wij heten de
inwoners van Oudenhoorn dan ook van harte welkom in onze gemeente. In Oudenhoorn zijn
voorzieningen van groot belang voor de leefbaarheid, denk aan de basisschool en
(sport)verenigingen. Het CDA zal zich hiervoor inzetten. Dit geldt ook voor de woningbouw.
Na meer dan dertig jaar is het tijd voor nieuwe woningen in Oudenhoorn.

3. Openbare ruimte en verkeer
In een verkeersveilige gemeente is het goed wonen. Hier kan de gemeente veel invloed op
uitoefenen. Kinderen moeten op een verkeersveilige manier naar school kunnen. Veel
schoolroutes zijn al voorzien van aparte fietspaden. Toch blijven er routes waar zowel auto’s,
als fietsers en zelfs voetgangers tegelijkertijd hetzelfde weggedeelte gebruiken. De meest
gevaarlijke routes worden in kaart gebracht en veiliger gemaakt. Scholen en ouders kunnen
zo de meest veilige routes uitstippelen.
Geef ook komende vier jaar weer aandacht aan de leefbaarheid en buurtbeheer.
-

Gemeente en inwoners zorgen samen voor het goed onderhouden van de
buurten en wijken.
De buurtbezoeken door de gemeenteraad worden voortgezet. Zo zijn de lijnen
tussen bestuur en de buurt kort.
De gemeente stimuleert de aanleg van zogenaamde buurttuinen. Hier kweken de
buurtbewoners eigen producten.

Fiets en wandel door een verkeersveilige gemeente.
-

Gevaarlijke wegen en straten waar fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer niet
gescheiden zijn, verdienen extra aandacht in verband met de veiligheid.
Het CDA wil dat de politie altijd en gericht optreedt tegen overtreders.
Buurten waar zich veel ongelukken of bijna ongelukken voordoen worden een 30
km/u zone.
Wanneer dit niet genoeg is, worden aanvullende, snelheidsbeperkende
maatregelen genomen.
Er is aandacht voor kruispunten en rotondes waar fietsers wel voorrang hebben,
maar dit niet krijgen.
Het CDA wil vooral in kinderrijke buurten en bij (sport)parken een gerichte aanpak
van verkeersonveilige situaties met strengere handhaving van
verkeersovertredingen.
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-

-

Het CDA vindt het belangrijk dat er brede, goed onderhouden stoepen en
fietspaden zijn die door rolstoelen, kinderwagens, scooters en e-bikes gebruikt
worden.
De komende jaren zoeken we naar oplossingen voor een verbeterde, veilige
toegang naar de Vesting voor fietsers, voetgangers en mindervaliden.
Inwoners kunnen online of telefonisch gevaarlijke verkeerssituaties melden,
waarmee de gemeente aan de slag gaat.
In de wintermaanden wordt er gestrooid volgens het nieuwe beleid.

Zorg voor duidelijke regels rondom alcoholgebruik bij evenementen en uitgaan om het
aantal verkeersongelukken te verminderen.
-

Bij evenementen wordt alleen evenementenbier (met een laag alcoholpercentage)
en alcoholvrij bier geschonken.
Happy hours blijven verboden.

Reis met goed openbaar vervoer door Hellevoetsluis en in de regio.
-

-

-

Het CDA wil een goede aansluiting op regionale knooppunten. Dat geldt ook voor
een aansluiting op het traject van de nachtbus in het weekend (tussen Spijkenisse
en Rotterdam).
We vragen aandacht voor een sneldienst naar Schiedam, waardoor de reistijd
met twintig minuten wordt verkort.
Ook zoeken we naar oplossingen voor een directe busverbinding naar Maasvlakte
I en II.
Waar goed openbaar vervoer niet lukt, zoeken we naar andere opties. Met
(Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer spelen we nog beter in op de vraag van de
reiziger.
Mensen met een beperking moeten zonder hinder gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer.
De plannen op Voorne Putten tot het samengaan van Openbaar Vervoer met het
doelgroepenvervoer, worden nauwlettend gevolgd.
We juichen vervoersinitiatieven binnen Hellevoetsluis door maatschappelijke
organisaties van harte toe.

4. Wonen
Hellevoetsluis is een mooie en fijne gemeente om in te wonen en dat willen we graag zo
houden. Daar hoort bij dat gevarieerd en betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk moet zijn.
De komende jaren moet de gemeente meer doen om wonen mogelijk te maken voor starters,
senioren en kwetsbare personen. Dat betekent dat er nieuwe regels en afspraken nodig zijn
om de doorstroom op de woningmarkt sneller op gang te brengen.
Zorg voor voldoende betaalbare woningen voor starters.
-

Nieuwbouwprojecten krijgen alleen een vergunning wanneer er voldoende
betaalbare woningen worden gebouwd.
Er komen prestatie-afspraken met Maasdelta om de sociale huurwoningvoorraad
op peil te houden en om genoeg woningen voor starters aan te bieden.
Tijdens de jaarlijkse gespreken met Maasdelta worden prestatie-afspraken
gemaakt voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben.
8
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-

Er moeten meer sociale huurwoningen komen voor inwoners met een laag
inkomen.
Maasdelta blijft elk jaar kritisch naar het aantal te verkopen huurwoningen kijken,
zodat het aanbod in balans komt.
Het CDA staat positief tegenover het verlenen van startersleningen en wil dat het
huidige beleid daarin wordt voortgezet.

Geef de groeiende groep ouderen nieuwe woonoplossingen.
-

-

Wonen en zorgen voor familie moet makkelijker worden. Flexibele
bouwconcepten (bijvoorbeeld mantelzorgwoningen en levensbestendige
woningen) met een bepaalde duur krijgen daarom sneller toestemming.
De gemeente stimuleert vernieuwingen als kleinschalige woonvormen voor
ouderen en andere woon/zorginitiatieven, zoals mantelzorgwoningen.
Het wegvallen van de functie van het vroegere verzorgingshuis wordt opgevangen
door een verbeterde wijkaanpak en –oplossingen.
Ouderen kunnen terecht bij de gemeente voor een lening voor
woningaanpassingen wanneer ze niet terecht kunnen bij een bank (de
blijverslening).

5. Economie en toerisme
Toerisme en economie gaan in Hellevoetsluis hand in hand. De overlevingskansen voor
ondernemers worden groter wanneer de toeristen naar Hellevoetsluis blijven komen. Tussen
rivier, polder en vlakbij de kust: Hellevoetsluis heeft de ideale omgeving om een
toeristengemeente te zijn. Samenwerking op Voorne-Putten, sterke evenementen en een
mooie historische vesting moeten behouden blijven om Hellevoetsluis op economisch en
toeristisch niveau te stimuleren. Het CDA wil de ingeslagen weg op het gebied van economie
en ondernemen aanhouden. Dit betekent niet alleen goede voorwaarden scheppen voor het
economisch klimaat in Hellevoetsluis. Maar ook dit op zo’n manier doen dat iedereen hiervan
profiteert.
Geef het goede voorbeeld als het gaat om sociaal verantwoordelijk ondernemen.
-

De gemeente is een echte regiepartner en werkt samen met inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit een afspiegeling van de samenleving.
Als goed werkgever houdt de gemeente rekening met andere taken die
ambtenaren in het leven hebben naast werk. Denk aan vrijwilligerswerk,
mantelzorg of andere zorgtaken.

Laat bedrijvigheid, winkelen en ondernemen de motor zijn voor de werkgelegenheid en de
financiële ruggengraat van de gemeente.
-

-

De gemeente stimuleert het ondernemerschap als het gaat om huisvesting.
Bijvoorbeeld door de mogelijkheden te verkennen voor (verzamel)locaties voor
ZZP-ers. We gunnen jonge startende ondernemers kansen;
Het parkeren blijft ook de komende jaren in de hele gemeente gratis.
Het CDA blijft een groot voorstander van een gratis overdekte fietsenstalling met
bewaking in het winkelcentrum.
Het blijft voor ondernemers vrij om zelf te bepalen of zij ook op zondag open zijn.
9
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-

De ontwikkeling van Kickersbloem III dient een impuls te zijn voor de lokale
economie en werkgelegenheid.
Het CDA staat achter de plannen om de Struytse Hoeck aantrekkelijker te maken,
ook voor de komende jaren.
We blijven samenwerking stimuleren tussen ondernemers en winkeliers om deze
projecten te laten slagen.
De regionale economie is een belangrijk onderdeel bij het opstellen van een
omgevingsvisie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede spreiding van
bedrijventerreinen.

Schenk meer aandacht aan maatschappelijk en duurzaam ondernemen.
-

-

Bij aanbesteding door de gemeente wordt niet alleen gekeken naar de laagste
inschrijving, maar ook naar ‘social return’ en het duurzaam ondernemerschap van
het bedrijf.
We stimuleren en ondersteunen werklozen die ondernemer willen worden. Kosten
worden opgebracht uit het re-integratiebudget of -achteraf- bespaarde uitkeringen.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wat betreft duurzaam ondernemen. Dat
blijft ook komende jaren belangrijk.
We zoeken naar mogelijkheden voor een lokale productenmarkt tijdens grote
evenementen.

Aandacht voor toerisme en cultureel erfgoed.
-

Nieuwe ideeën van vrijwilligers en ondernemers, zoals een verkeerstuin (bij de
Haringvlietdam) of een arboretum krijgen de ruimte.
De komende jaren blijven we aandacht vragen voor een balans tussen de groei
van het toerisme en het groene en rustige karakter van onze gemeente.
We zoeken naar recreatiemogelijkheden aan het Haringvliet ten oosten van de
Vesting, waar met name jongeren kunnen zwemmen en surfen.
Een betere (vervoers)verbinding tussen de Vesting en de Struytse Hoeck moet
zorgen voor een versterking van de twee gebieden.
We willen dat de stranden elk jaar de blauwe vlag krijgen.
Op het Haringvliet handhaaft de politie als het gaat om de vaarsnelheden.

Zorg voor verschillende grotere en kleinere evenementen in de gemeente.
-

Nieuwe en bekende evenementen (Wallenpop, Vestingdagen) worden
gestimuleerd, zodat er voor elk wat wils is.
De gemeente houdt een goede spreiding van de evenementen in de gaten (wat
betreft doelgroepen, datum en locatie) en deelt dit op tijd met de buurgemeenten.
De gemeente helpt vrijwilligers, ondernemers en stichtingen met regelgeving en
vergunningen.
Met evenementenvergunningen gaan we makkelijker om als het gaat om
vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten die in het verlengde liggen van alledaagse
(vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in een kerk.
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6. Duurzaamheid
Laten we de wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen. Dat is wat het CDA
betreft het uitgangspunt van duurzaamheid. We zullen als overheid nog flink moeten werken
om de doelstellingen uit het milieu-akkoord van Parijs te halen. Ook Hellevoetsluis kan daar
haar steentje aan bijdragen. Iedereen kan hieraan zijn bijdrage leveren. Daarom gaat het
CDA de komende jaren met iedereen in gesprek over dit onderwerp. Ook gaan we zorgen
voor goede voorbeelden en voorlichting.
Breid duurzaam wonen, leven en ondernemen de komende vier jaar uit.
-

-

-

Alle panden die in bezit zijn van de gemeente (scholen, zwembad, gemeentehuis,
etc) moeten binnen vijf jaar voldoen aan de Wet Milieubeheer. Uitzonderingen zijn
de panden die mogelijk worden afgestoten.
Het CDA wil dat alle woningen, bedrijven en gebouwen voor 2035 duurzaam zijn
geïsoleerd.
Samen met bedrijven als netbeheerders en Maasdelta stellen we voorwaarden
aan de keuze voor een toekomstige energie infrastructuur.
De gemeente denkt actief mee met de aanvragen en vergunningen voor
zonnepanelen.
De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energie bijvoorbeeld door
voorlichtingsbijeenkomsten.
Projectontwikkelaars krijgen een rol bij het informeren van kopers van nieuwbouw
woningen over duurzame energie.
Het CDA is voorstander van onderzoek naar in hoeverre warmtepompen een rol
kunnen spelen bij de verwarming van gemeentegebouwen en het installeren van
deze pompen in woonwijken.
De gemeente is soepel in het verlenen van een vergunning voor een zonnepark
en stelt eventueel een terrein beschikbaar voor een zonnepark.
De aanleg van groene daken wordt gestimuleerd.

Jong geleerd is oud gedaan: zet in op voorlichting aan kinderen.
-

De gemeente zorgt voor lesmogelijkheden en voorlichting over duurzaamheid
voor scholen.
Ander speelgedrag stimuleert de hersenen en sportiviteit van kinderen. Daarom
zijn we een groot voorstander van groene schoolpleinen.
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Voor en met elkaar
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor zorg, welzijn en (jeugd)hulp aan alle
Hellevoeters die dat nodig hebben. Bovendien is de gemeente ook aan zet als het gaat om
werk en inkomen. Doordat de gemeente dichterbij de inwoners staat en dus beter weet wat
er speelt, kan de zorg en hulp beter worden ingezet. Sneller, dichtbij huis, op maat en voor
iedereen die dat nodig heeft: dat zijn de uitgangspunten voor deze wettelijke taken. Zo wordt
er gekeken naar wat iemand echt nodig heeft en naar de oplossingen die dichtbij huis (en
soms zelfs in het eigen netwerk) voor handen zijn. Een belangrijke voorwaarde hierbij, is dat
er voor iedereen (algemene) voorzieningen beschikbaar zijn op het moment dat er meer hulp
nodig is. Dit kan variëren van maaltijdverzorging, ontmoetingsruimten tot aan
maatschappelijke opvang. Iedereen kan binnen zijn/haar eigen mogelijkheden iets doen voor
de samenleving. We blijven inwoners stimuleren om dit ook te doen.

7. Welzijn en participatie
Een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht,
leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen: dat is het streven. Hierbij is een goede sociale
verbondenheid en samenhorigheid belangrijk. Dat kan alleen als vrijwilligers, mantelzorgers
en professionals met elkaar samenwerken.
Doe allemaal mee aan de Hellevoetse samenleving.
- Het CDA stimuleert de initiatieven die de binding tussen inwoners bevorderen,
zoals bijvoorbeeld buurtcentra, buurtkamers, sport en bewegen en kunst en
cultuur.
- We stimuleren en faciliteren vrijwilligers met maatwerk, hulp en minimale
regelgeving. Het Vrijwilligersloket is hierin een belangrijke schakel.
- Jongeren en jongvolwassenen laten we kennismaken met vrijwilligerswerk, door
samen met onderwijs en maatschappelijke organisaties te werken aan concrete
programma’s.
- Om jongeren de weg te wijzen, te helpen met vragen over bijvoorbeeld werk,
inkomen en gezondheid, onderzoeken we de mogelijkheden voor een
Jongerenloket.
- Inwoners krijgen in het jaar dat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
een informatiepakket, waarin zij gevraagd worden hun talenten en kennis in te
zetten voor onze gemeente.
- Om mee te kunnen doen is het kunnen lezen en schrijven een basisvoorwaarde.
Binnen Hellevoetsluis komt een integraal plan aanpak Laaggeletterdheid.
- Het CDA wil dat er in het kader van Zorg voor elkaar, minimaal een keer per jaar
een bijeenkomst is met de gemeente, vrijwilligersorganisaties, lokale
ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen om waardevolle ideeën
op te doen en ervaringen uit te wisselen.
- De slagkracht van verenigingen en organisaties moet groter worden door meer
vrijheid voor ideeën te bieden en minder regels.
- De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met
minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen is verplicht, maar wel gratis. We
bevelen ook het natrekken van referentie(s) aan.
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8. Gezondheid
Gezondheid is een gevoel van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Inwoners
kunnen zelf keuzes maken bij lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.
Vanuit deze omschrijving heeft het CDA de volgende plannen:
- De komende jaren gaan we door met de lopende actieprogramma’s die de
gezondheid van onze inwoners bevorderen, zoals Jongeren op Gezond Gewicht
(lekker Bezig!), Fijn je te zien, bewegingsprogramma’s voor ouderen en
rijvaardigheidstrainingen. Daarnaast staan we open voor nieuwe ideeën en
initiatieven.
- Alle Hellevoetse 70-ers krijgen op vrijwillige basis iemand op huisbezoek om te
bekijken of er behoefte is aan hulp. Hiermee zijn hulpbehoevende ouderen eerder
in beeld.
- Ook preventieprogramma’s over weerbaarheid, genotsmiddelen, drugs en gamen
krijgen de komende jaren onze steun.
- Samen met de horeca vinden regelmatig alcohol- en drugscontroles plaats, in het
bijzonder bij minderjarigen.
- Problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar wordt voortvarend
aangepakt. Dit gebeurt in overleg met de jongere, ouders/verzorgers, scholen en
gespecialiseerde organisaties.
- Het CDA is groot voorstander van rookvrije buitenruimtes waar kinderen aanwezig
zijn, zoals sportvelden en rondom scholen.
- Samen met de regio Rotterdam zorgt de gemeente dat er een sluitende aanpak
komt voor verwarde personen. Hierbij is preventie en vroegsignalering van groot
belang. Ook de rol van een GGD deskundige in de wijken wordt onderzocht.
- Handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden in
Hellevoetsluis hard aangepakt.

9. Sport en cultuur
Sporten is gezond, dat weten we allemaal. Toch zijn er nog meer redenen waarom sport en
bewegen belangrijk is voor de Hellevoetse samenleving. Zo kan sport ervoor zorgen dat
inwoners sneller betrokken zijn bij de samenleving. Bovendien is de sportvereniging een
ontmoetingsplek die zorgt voor sociale binding en participatie. Sport en bewegen kan
mensen ook letterlijk bewegen naar werk. Door nieuwe aangeleerde vaardigheden bij stages
en/of werkervaringsplaatsen, bij de vereniging zelf of via het netwerk van de
verenigingsleden. Uiteraard hebben ook kinderen recht op een veilige en uitdagende
leefomgeving waarin zij buiten kunnen spelen.
Zorg in elke wijk voor voldoende en toegankelijke sportmogelijkheden voor jong en oud.
- We moedigen individueel sporten in de openbare ruimte aan, zoals wandelen,
fietsen en hardlopen. Met buitenfitness en bewegingstuinen wordt de openbare
ruimte ‘beweegvriendelijk’ ingericht. Het netwerk watertappunten maakt hier
onderdeel van uit.
- Het CDA wil goede en voldoende laagdrempelige speel- en
bewegingsmogelijkheden in elke buurt, voor alle leeftijden (met en zonder
beperking). Denk hierbij aan Schoolpleinen 14, sportveldjes zoals Cruyff Courts
en (natuur)speelplaatsen.
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-

Sport/bewegen en gezonde voeding gaan hand in hand. De gemeente stimuleert
daarom samen met de sportbonden gezonde (sport)kantines.
De combinatiefunctionarissen die zorgen voor een verbinding tussen sport,
cultuur, onderwijs en gemeente blijven bestaan.
Kleinschalige initiatieven tussen zorg, welzijn, onderwijs, buurtsportcoaches en
sportverenigingen worden gestimuleerd.

Geef elk kind de kans om te sporten, te bewegen en mee te doen.
-

-

-

Ook jongeren die extra aandacht nodig hebben moeten de gelegenheid krijgen
om juist bij verenigingen succeservaringen op te kunnen doen. Daarom investeert
de gemeente in vrijwilligers zodat zij goed met deze jongeren om kunnen gaan.
Om de toegang tot sport en cultuur voor elk kind mogelijk te maken, moeten
ouders een beroep kunnen doen op het Kindpakket.
We maken bovendien extra afspraken met Stichting Leergeld, zodat kinderen niet
om financiële redenen worden uitgesloten van activiteiten op sport- en
cultuurgebied.
We steunen initiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken,
speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk.
De komende jaren gaan we door met de nieuwe vorm van Schoolzwemmen: het
Survival zwemmen op de basisschool. Het uitgangspunt blijft wel: geen kind van
de basisschool zonder zwemdiploma!

Werk samen op gebied van kunst en cultuur om het aanbod te behouden.
-

-

Het voortbestaan van culturele instellingen is wat het CDA betreft in de eerste
plaats een opgave van de samenleving. De gemeente faciliteert en subsidieert
waar nodig.
De gemeente stimuleert kunst in de openbare ruimte. Dit gebeurt in
samenwerking met lokale initiatieven.
Er wordt onderzocht of het mogelijk is om ook alle leerlingen uit het voortgezet
onderwijs één keer gratis naar één van de Hellevoetse musea te laten gaan.
De gemeente investeert in het behoud van monumenten. Dat geldt voor grote en
kleine restauraties en het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren.
Het CDA is voorstander om het Bomvrij Hospitaal nieuw leven in te blazen bij de
ontwikkelingen van het nieuwe stadspark. Het wordt een plek voor cultuur, muziek
en evenementen.

10. Jeugd(hulp) en onderwijs
Goed onderwijs wil elke ouder en/of verzorger voor zijn/haar kind. Maar niet elk
onderwijsvorm past bij elk kind. Gelukkig valt er in Hellevoetsluis nog genoeg te kiezen. Van
grotere tot kleinere scholen en speciaal onderwijs: elke school en locatie heeft wel iets
bijzonders. De komende jaren staat de gemeente Hellevoetsluis voor de uitdaging om dit
aanbod samen met de scholen te verbeteren, zodat alle Hellevoetse kinderen hun talenten
kunnen ontwikkelen. Daarbij is er sprake van onlosmakelijke verbondenheid tussen kind,
gezin en zijn omgeving. Zorg en hulp wordt in de eigen woonplaats van het kind
georganiseerd.
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Geef alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot
volwaardige en betrokken inwoners.
-

-

-

-

-

Alle scholen krijgen te maken met een meerjarenplan duurzame renovatie. Het is
onder meer zeer belangrijk dat schoolgebouwen een goed binnenklimaat hebben.
Spelenderwijs ontwikkelen is voor peuters een mooie start. Daarom is een
kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van peuteropvang essentieel.
We stimuleren een intensieve samenwerking tussen peuteropvang en
basisscholen om de ontwikkel-en leerlijn 2 ½ tot 12 jaar meer mogelijkheden te
bieden. Dit zien we graag terug in Integrale Kindcentra (IKC’s), evenwichtig
verdeeld over de verschillende wijken.
Gezien de ontwikkeling op de arbeidsmarkt wil het CDA de belangstelling voor
technische vakken al vanaf de hoogste groepen in de basisschool stimuleren,
onder andere door deelname aan het project Tech2do.
Wanneer leerlingenvervoer noodzakelijk is, staat het belang van het kind voorop.
Hierbij wordt gekozen voor de meest passende vorm van vervoer.
Het CDA wil meer niveau 3 en 4 opleidingen bij het MBO in Hellevoetsluis, waarbij
zoveel mogelijk ingespeeld wordt op de arbeidsmarkt van de toekomst.
We zorgen voor een goede samenwerking met de regionale HBO-instellingen en
universiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van stagemogelijkheden, startups en (het
ontwikkelen van) innovatieve initiatieven.
Het blijft belangrijk om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. De
samenwerking met scholen, de leerplichtambtenaar en het Regionale Meld en
Coördinatiepunt (RMC) blijft de komende jaren zeer belangrijk.
De gemeente brengt ondernemers en scholen bij elkaar om te zorgen voor
geschikte stageplaatsen.

Geef de juiste zorg en hulp in het onderwijs om leerlingen te steunen.
-

-

-

-

-

Voor kinderen die dat nodig hebben wordt het onderwijs-zorgarrangement dichtbij
de leerling en leerkracht georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door een brede
Behandel- en Onderwijsgroep in Hellevoetsluis en/of trajecten in de
onderwijshulpverlening.
Wanneer de eerste vorm van hulp niet voldoende is, dan is een naadloze
aansluiting van schoolzorg en jeugdzorg, mét betrokkenheid/toestemming van
ouders onmisbaar.
De gemeente zorgt voor een goede samenwerking tussen gemeente, het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de scholen en het (school)maatschappelijk
werk, zodat de juiste hulp geboden kan worden.
Er is extra aandacht voor het (jonge) kind en zijn gezin en preventie, waardoor in
de toekomst de vraag naar dure, specialistische hulpverleningstrajecten zal
verminderen.
Ouders krijgen in moeilijke tijden vroegtijdige opvoedondersteuning om
ingrijpende maatregelen (zoals uithuisplaatsing) te voorkomen.
De problematiek vechtscheiding wordt aangepakt door het begeleiden en/of
trainen van ouders en kinderen.
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11. Zorg en hulp
Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen
ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Sociale verbondenheid en
samenhorigheid is alleen mogelijk door een gezamenlijke inzet van vrijwilligers,
mantelzorgers en (zorg)professionals. Deze samenwerking kan alleen in een hecht netwerk
dat werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur. Mensen die het nodig
hebben krijgen hulp op een manier die bij hen past.
Geef de juiste zorg en hulp aan Hellevoeters die dit nodig hebben.
-

-

-

-

Om alle ontwikkelingen op het gebied van welzijn, werk en zorg de komende jaren
vorm te geven, is een substantieel innovatiebudget noodzakelijk.
We blijven ons hard maken voor acute zorg op Voorne en Putten: een 24/7
voorziening en goede maatregelen.
We blijven voorstander van een terugkeer van de huisartsenpost (HAP) in
Hellevoetsluis.
Wij pleiten voor een betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg bij
jongvolwassen en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin
duidelijk en op tijd moet begeleiden.
We werken nauw samen met huisartsen, kinderartsen en zorgverzekeraars op het
gebied van preventie, vroegsignalering van jongeren die hulp nodig hebben en bij
de gezamenlijke zorg van Hellevoetse cliënten en patiënten.
Het CDA vindt dat ook als je zorg nodig hebt je zoveel mogelijk zelf de regie over
je leven moet kunnen voeren. Persoonsgebonden budget (pgb) zal daarom een
onderdeel blijven van de zorg.
De gemeente is alert op fraude met pgb’s, zodat cliënten en zorgverleners hiervan
niet de dupe worden.

Zorg dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij en zelfstandig kan (blijven) wonen.
-

-

Binnen de gemeente Hellevoetsluis is de dagopvang en de respijtzorg op orde.
Mantelzorgers worden ondersteund en gefaciliteerd door de ontmoetingsplaats
Mantelzorgsalon en waar nodig door begeleiding of training. Er is specifieke
aandacht voor de jonge mantelzorger.
Een vorm van mantelzorgvergoeding blijft voor mantelzorgers beschikbaar.
Het CDA wil specifieke aandacht voor pleeggezinnen, bv tijdens de jaarlijkse
Week van de Pleegzorg.
Jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben krijgen begeleiding op maat om
(voor zover mogelijk) op zichzelf te kunnen gaan wonen.
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12. Werk en inkomen
Met de komst van de Participatiewet zorgt de gemeente voor de begeleiding naar passend
werk. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor hen die dat kunnen en willen. Voor
degenen die dit niet kunnen, wordt een andere dagbesteding aangeboden. Zo kan iedereen
iets doen voor de samenleving. Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral
ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Recent is hiervoor een
vernieuwend plan van aanpak gemaakt, met vele acties om armoede in Hellevoetsluis terug
te dringen. Een belangrijke verandering is het zo snel mogelijk ondersteunen bij beginnende
schulden, evenals een integrale aanpak met zorg en welzijn. Voorkomen is beter dan
genezen. Het CDA zal er nauwlettend op toezien dat alle plannen daadwerkelijk worden
uitgevoerd.
Geef jongeren een kans op de arbeidsmarkt.
- Wij willen voorkomen dat kwetsbare jongeren tussen de wal en het schip
belanden. Daarom is voor jongeren die van het praktijkonderwijs en Voortgezet
speciaal onderwijs komen, de aansluiting naar de arbeidsmarkt of beschutwerken
goed geregeld.
- De bestrijding van jeugdwerkloosheid heeft topprioriteit. We werken samen met
andere gemeenten, het UWV, scholen en werkgevers. Een goed voorbeeld van
deze samenwerking is de jaarlijkse banenmarkt in Hellevoetsluis. Dit is tevens
een mooie combinatie van netwerken en informatiedelen voor werkzoekenden.
- De gemeente geeft, als grote werkgever, het goede voorbeeld en neemt vooral
jongeren aan (minimaal 4/5 vacatures en minimaal 2 stageplaatsen per jaar). Dit
geldt onverkort voor mensen met een beperking.
- Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het makkelijker gemaakt een bedrijf
aan huis te starten.
Voer alle acties en plannen uit van het plan “Draagkracht voor eigen Kracht als normale
kosten onbetaalbaar dreigen te worden.”
-

Wij zijn er voorstander van om bijles voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen financieel mogelijk te maken.
Voor talentvolle leerlingen uit het Voortgezet onderwijs heeft de gemeente een
Schoolfonds, waaruit aanvullende schoolkosten worden betaald.
Voorzieningen om ouderen te ondersteunen bij financiële
administratie/belastingzaken worden onder de aandacht gebracht.
Er is actieve en laagdrempelige communicatie over de mogelijkheid voor het
gebruik van inkomensondersteuning.
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Financiële gezondheid
Een financieel gezonde gemeente is belangrijk. Met gezond verstand zetten we het
gemeentelijk geld in op plekken waar dit nodig is. Niet teveel en niet te weinig is hierbij het
credo. De lokale lasten houden we laag, tenzij het niet anders kan. Zo houden we
Hellevoetsluis voor iedereen betaalbaar.
Zorg voor een goede balans tussen de lastendruk en de kwaliteit van het wonen, werken en
recreëren in Hellevoetsluis.
-

-

Bij investeringen wordt er rekening gehouden met duurzaamheid.
Voor het CDA houdt kwaliteit ook in dat algemene voorzieningen in stand worden
gehouden en dat de gemeente de extra taken die naar haar toekomen goed
opvangt. Geld van het Rijk voor de zorg gaat dan ook naar de zorg.
Kwaliteit wil het CDA ook graag terugzien in het beheer van de buitenruimte.
Initiatieven van inwoners zijn daarom meer dan welkom.

Het financieel beleid: zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten.
-

-

-

Het gemeentelijke geld wordt op een verantwoorde manier ingezet.
De begrotingen van de gemeente zijn sluitend en er is ruimte om risico's of
calamiteiten op te vangen.
Lokale lasten houden we laag. Dat mag echter niet ten koste gaan van
belangrijke taken van de gemeente of de voorzieningen.
Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe zo laag mogelijk.
Wanneer de gemeente definitief besluit de aandelen van Eneco te verkopen, stelt
het CDA als voorwaarde dat een nieuwe eigenaar de duurzame strategie van
Eneco voortzet.
Het CDA wil een deel van de opbrengst van de verkoop onderbrengen in een
investeringsfonds duurzaamheid. Hiermee kunnen we initiatieven op gebied van
duurzaamheid mogelijk maken. Het andere deel vloeit terug naar de Algemene
Reserve om het verlies aan dividend te compenseren.
Vanwege de te voorziene ontwikkelingen vraagt de algemene reserve speciale
aandacht.
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Tot slot
Op 21 maart 2018 mogen Hellevoeters naar de stembus voor de
gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat zoveel mogelijk Hellevoeters de weg naar de
stembus weten te vinden. Uiteraard hopen wij ook dat wij deze dag weer genoeg stemmen
krijgen, zodat we de komende vier jaar duidelijk aanwezig zullen zijn in de gemeenteraad.
De afgelopen vier jaar hebben we al veel bereikt. Zeker op gebied van zorg, welzijn en hulp
aan de Hellevoeters die dit nodig hebben. We zien ook waar het nog beter kan en daar willen
we de komende jaren dan ook aan werken. Samenwerken met ondernemers,
maatschappelijke organisaties en inwoners is wat ons betreft de sleutel tot succes. Want
samen maken we Hellevoetsluis tot de gemeente waarin we prettig wonen, werken en leven.
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