Verkiezingsprogramma 2022 – 2026
Eerlijk • Echt • Duidelijk
Verkiezingsprogramma ChristenUnie/SGP “In het kort”

1 - Jeugd en gezin
Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen, die zich goed
kunnen ontwikkelen. De ChristenUnie/SGP wil dat ouders met kinderen handvatten aangereikt krijgen
om te kunnen bouwen aan hun relatie en het ouderschap. Bij (multi)problematiek dient de gemeente
op een effectieve manier te ondersteunen met maatwerk, gezinshulp, vrije keuze en een menselijke
maat op basis van vertrouwen. Preventief handelen en vroegsignalering is een belangrijk startpunt om
maatwerk te leveren, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan.
De ChristenUnie/SGP pleit voor vereenvoudiging en samenwerking bij de jeugdbescherming om te
voorkomen dat kostbare tijd verloren gaat en wachttijden oplopen.

2 - Onderwijs
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek, waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. Kernbegrippen voor goed onderwijs zijn
keuzevrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionaliteit.
De ChristenUnie/SGP is voor de vrijheid van onderwijs. Dit houdt in dat ouders, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de
eigen waarden, identiteit en idealen en dat de gemeente de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteert. Dit kan alleen als de gemeente haar basistaak goed uitvoert, namelijk de huisvesting.
In Vlaardingen ligt een toekomst voor praktisch geschoold werk. Daarom is de ChristenUnie/SGP
voorstander van meer vaktechnische (MBO) scholen in onze gemeente.

3 - Sociaal domein, zorg
De ChristenUnie/SGP gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde; een samenleving
waarin iedereen ertoe doet en meedoet. De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en hulp
aan mensen, die het op eigen kracht niet redden. Goede en passende huishoudelijke hulp is onmisbaar
en de bestrijding van eenzaamheid en verwaarlozing heeft prioriteit.
Mantelzorg is cruciaal in ons huidige zorgstelsel. Mantelzorgers en vrijwilligers worden bij hun
activiteiten op het gebied van welzijn en zorg zo veel mogelijk gefaciliteerd door de gemeente.
Gezien de groeiende kloof tussen arm en rijk dient de gemeente fors in te zetten op
armoedebestrijding. Voor het welzijn van onze jeugd willen we extra geld voor de jeugdzorg om lange
wachtlijsten te voorkomen en specialistische hulp tijdig te kunnen geven.

4 - Werk en inkomen
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun
recht komen. Het bevorderen van werkgelegenheid met een Actieplan Werk en een goed
ondernemersklimaat, dragen bij aan het voorkomen van schulden en zorgen voor minder armoede.
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De ChristenUnie/SGP is van mening dat het van groot belang is dat meer Vlaardingers uit de bijstand
geraken en aan het werk gaan. Daarom dient de gemeente de kansen voor werkzoekenden zo veel
mogelijk te bevorderen.
Het centrum van Vlaardingen zal door online winkelen en gewijzigd koopgedrag veranderen. Er zal
minder winkelruimte nodig zijn, waardoor vrijkomende ruimte ingericht kan worden voor daghoreca
en flexwerkplekken. Ook woningbouw is een serieuze optie. Het centrum dient een ontmoetingsplaats
van de stad te blijven.

5 - Wonen
Door de grote vraag naar woningen staat Vlaardingen de komende jaren voor een grote
woningbouwopgave. De ChristenUnie/SGP zet zich in om ruimte binnen de huidige bestaande grenzen
te zoeken. Voor ons is de groene rand om Vlaardingen de grens tot waar we willen bouwen. De groene
randen zijn van waarde voor de gehele stad en dienen als groene longen voor de gezondheid van onze
inwoners.
Nieuwe woonruimte vinden we door hoger te bouwen, bestaande panden een nieuwe bestemming te
geven en het optoppen van bestaande gebouwen.
Bij het vergroten van de woningvoorraad wil de ChristenUnie/SGP rekening houden met de verschillende doelgroepen zoals jonge starters, doorstroom mogelijkheden voor gezinnen en woningen voor
ouderen, die berekend zijn op zorgtoepassingen.

6 - Mobiliteit
Vlaardingen moet goed en veilig bereikbaar zijn voor alle vormen van vervoer. Dit geldt voor
bedrijventerreinen, winkels, scholen, huizen e.d. De komende jaren moeten wij rekening houden met
een omschakeling van de auto naar de fiets en het openbaar vervoer. Het OV is er voor iedereen en
ieder moet er op een makkelijke manier gebruik van kunnen maken.
De ChristenUnie/SGP blijft zich inzetten om Vlaardingen verder te laten uitgroeien tot een volwaardige
fietsstad.
De gemeente dient voor voldoende parkeerplaatsen te zorgen voor alle doelgroepen. Het stallen van
fietsen en parkeren van auto’s moet worden verbeterd. Gratis fietsenstallingen en een aangepast betaald-parkeren-beleid maakt (het centrum van) Vlaardingen aantrekkelijker. Tot 11.00 uur dient het
parkeren gratis te zijn. De tarieven voor parkeren kunnen ook goedkoper.

7 - Groen en milieu
We dienen verantwoord om te gaan met onze leefomgeving. De schepping is niet van ons, de
verantwoordelijkheid wel.
Vlaardingen is omringd door industrie en diverse snelwegen. Het groen in en rond onze stad is van
groot belang om evenwicht te brengen. De randen om Vlaardingen moeten groen blijven.
Bij nieuwbouwwoningen wordt gebruik gemaakt van nieuwe energiebronnen. Voor bestaande woningen moet gezocht worden naar alternatieven en aansluitingen daarop.
De ChristenUnie/SGP vindt dat het gehele straatbeeld van Vlaardingen beter kan : netter en meer opgeruimd. Dit kan door meer openbare prullenbakken te plaatsen, de veegbeurten door alle wijken
frequenter uit te voeren en op te treden tegen het plaatsen van afval naast de containers.

8 - Veiligheid
Veiligheid is een primaire levensbehoefte. De overheid heeft de verantwoording om dit te garanderen.
Ook voor de gemeente Vlaardingen ligt hier een belangrijke taak.
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De aanpak van overlast is niet alleen een kwestie van handhaven, maar ook van voorkomen door
samenwerking met sociale werkers, familieleden, buren, woningcorporaties of andere instanties.
De inzet van zowel BOA’s als politieagenten in de verschillende wijken dient versterkt te worden.
Er dient snel en doeltreffend opgetreden te worden tegen mensenhandel en uitbuiting o.a. door
burgers hier meer bewust van te maken.
In het algemeen wil de ChristenUnie/SGP de veiligheid in Vlaardingen verbeteren door preventief te
handelen en hulp te bieden voordat problemen escaleren. En handhavend op te treden daar waar dat
nodig is.

9 - Kunst, cultuur en sport
In de cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen
weerspiegeld. In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van
onze samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. Cultuur draagt bij aan een
juiste balans tussen in- en ontspanning. De inzet van de gemeente dient gericht te zijn op het
stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en
jongeren.
Voor de ChristenUnie/SGP is het evenement 750 jaar stadsrechten dan ook een belangrijk
onderdeel! Daarnaast pleiten we voor cultuur en sport in de breedte. Bereikbaar en betaalbaar voor
iedereen, ook voor minder validen.

10 - Betrouwbare overheid
Het is van groot belang dat de financiële huishouding van de gemeente Vlaardingen gezond wordt en
blijft, zodat voorkomen wordt dat de gemeente in de rode cijfers terecht komt. Hierop wil de
ChristenUnie/SGP strikt toezien en handhaven.
Uitgangspunten zijn o.a. : een structurele sluitende meerjarenbegroting, incidentele voordelen
worden niet zomaar uitgegeven, financiële tegenvallers worden direct binnen de begroting opgelost,
geen plan geen geld e.d. Belangrijk is dat de raad maandelijks wordt geïnformeerd over belangrijke
financiële afwijkingen van de begroting.
Alle inwoners zijn werkgever van de stad. Een enthousiaste, bekwame en behulpzame gemeentelijke
organisatie staat de burgers en het bestuur in alle omstandigheden bij. Binnen de uitvoering van taken
is betrouwbaarheid en eerlijkheid de leidraad.
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