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Inleiding - Het bestuur van onze stad
Op 16 maart bepaalt u met uw stem welke
raadsleden u en al die andere Vlaardingers de
komende vier jaren zullen vertegenwoordigen.
Verkiezingen gaan over u en over mij. Over onze
ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op
de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze
gaan over ons, onze mooie stad Vlaardingen en onze
manier van samenleven.
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en
daarom tot eer van Hem moeten leven. Hij heeft ons
ook aan elkaar gegeven om zo dienstbaar aan elkaar
te kunnen zijn. Wij geloven dat de Bijbel als het
Woord van God relevant en heilzaam is voor heel de
samenleving. Gods wil vinden we samengevat in de
tien geboden, die als leefregels een richtsnoer zijn
voor ons leven en gehoorzaamheid vragen van alle
mensen. Dit is het uitgangspunt voor al het werk van
de ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad van
Vlaardingen.
Wij zijn van mening dat het in onze samenleving om
veel meer gaat dan alleen geld en welvaart. Het gaat
ook om harmonieus samenleven, vrijheid,
rentmeesterschap, duurzaamheid en veiligheid. Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt
wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf
verantwoordelijkheid te nemen.
Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan alle inwoners, in het
bijzonder aan hen die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een stad waarin we omzien naar
elkaar met een open oog en een open hart naar onze medeburgers. Een samenleving die leefbaar blijft,
ook voor onze kinderen. In Vlaardingen gaat veel goed : een fijne stad om te wonen, een hoog
voorzieningenniveau, betrokken en sociale (mede)bewoners, een hoge participatiegraad, veel groen,
diverse evenementen en activiteiten en de financiën zijn inmiddels weer op orde.
Tegelijk zijn er zorgen en kunnen dingen beter : meer werkgelegenheid (minder mensen afhankelijk
van de bijstand), meer woningen, meer onderhoud van wegen en straten, minder zwerfafval, meer
oog voor mensen die afhankelijk zijn van zorg, betere aanpak van overlast, de binnenstad mooier en
aantrekkelijker maken (schoon, heel en veilig) en de leegstand aanpakken. In dit alles moet
naastenliefde centraal staan. En natuurlijk is het belangrijk dat de maatregelen rond de bestrijding van
het coronavirus adequaat worden uitgevoerd.
Heel belangrijk vinden we in dit alles het serieus nemen van de inwoners om zo de kloof tussen
overheid en burgers te verkleinen. Overheid en burger staan niet tegenover elkaar, maar werken met
elkaar samen voor onze mooie stad. In de volgende raadsperiode wil de ChristenUnie/SGP zich inzetten
voor het behoud van wat goed gaat en het verbeteren van die zaken die daarom vragen. Daarbij willen
we met elke constructieve partij in de gemeenteraad samenwerken. De ChristenUnie/SGP werkt
Eerlijk. Echt en Duidelijk.
Door de bouw van meer grondgebonden gezinswoningen komen er meer gezinnen in Vlaardingen
wonen. Daarnaast kent Vlaardingen ook vergrijzing. Beide groepen hebben andere behoeften en
gewoontes. De ouderen hebben meer behoefte aan fysieke winkels, terwijl jonge gezinnen met
werkende ouders of alleenstaande jongeren hun aankopen meer online doen. Dit heeft gevolgen voor
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het winkelbestand in de binnenstad en andere winkelcentra. Daar jongeren veelal buiten Vlaardingen
werken, zullen zij in de avonduren en tijdens het weekend thuis zijn, terwijl ouderen meestal altijd in
Vlaardingen te vinden zijn. Ook kennen beide groepen verschil in vervoer. De één wil alles met de auto
kunnen bereiken, terwijl de ander verschillende vervoersvormen zal gebruiken.
Dit vraagt van Vlaardingen een stad te zijn met een hoog wooncomfort en een goede regionale
bereikbaarheid met verschillende vervoersmiddelen. Het ontspannend recreëren zal vooral in de
buitenruimte worden gedaan en voor entertainend recreëren zullen de voorzieningen in de regio meer
gebruikt worden.
Bij de toekomstverwachting die de ChristenUnie/SGP voor Vlaardingen heeft, zijn wij ons bewust dat
wij wel plannen kunnen maken over de route die wij willen afleggen, maar dat er een God boven ons
is, die de weg bepaalt hoe wij gaan. Dit maakt ons afhankelijk en geeft dat wij met vertrouwen de
toekomst uit Zijn hand verwachten.

Hoofdstuk 1 - Jeugd en gezin
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Vlaardingen moet daarom inzetten op
veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie/SGP wil dat kinderen zo dicht
mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen, óók zij die extra ondersteuning nodig hebben. In
Vlaardingen is er onderwijs en ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van
het gezin.

Ondersteuning van kinderen en jongeren
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. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht
zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale
voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de
relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben. Daarom willen wij dat de
gemeente Vlaardingen ouders ondersteunt door ouderschapscursussen aan te bieden. De eerste 1000
dagen van een kind zijn essentieel in diens kansen op een stabiele ontwikkeling. In Vlaardingen willen
we met de Jeugdgezondheidszorg/GGD extra inzetten op deze periode.
In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet
vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors
toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op
ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig, omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare
positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. De ChristenUnie/SGP
pleit voor meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen
in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap.
• Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid,
allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in
Vlaardingen, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is;
• Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig
beschikbaar zijn;
• De ChristenUnie/SGP is voorstander van initiatieven waarin ouders andere ouders
ondersteunen, sprekende voorbeelden zijn Home-Start en de Family Factory.
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Effectieve ondersteuning
In Vlaardingen zijn we samen met Maassluis en Schiedam aan de slag gegaan met een nieuw
jeugdmodel. De ChristenUnie/SGP is kritisch geweest op de nieuwe werkwijze, omdat wij het beste
voorhebben met onze jeugd. Wij zullen ons inzetten voor maatwerk, gezinshulp, vrije keuze en een
menselijke maat. Werken op basis van vertrouwen i.p.v. wantrouwen en oog voor het kleine, dat wat
echt telt.
De ChristenUnie/SGP pleit verder voor preventie en vroeg signalering, want jongeren en hun ouders
zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Hiervoor is het nodig dat de
zorgvrager samen met het gezin, de omgeving en professionals één plan maakt.
De ChristenUnie/SGP wil in Vlaardingen de volgende drie belangrijke punten aanpakken, zodat de
kosten in de jeugdzorg beheerst kunnen worden.
• Jongerenwerk: School is de vindplaats van ontwikkelende problematiek bij jongeren. Door
inzet van jongerenwerkers in en rondom de school maken we in Vlaardingen werk van vroeg
signalering en preventie.
• Praktijkondersteuner huisarts: We zetten een professional in om jeugdigen met lichte
psychosociale problematiek ondersteuning te geven.
• Afbouw residentiële jeugdzorg: Kinderen hebben fundamenteel recht om op te groeien in een
gezin. Soms kan dat niet, dan zoeken we een pleeggezin, zo nodig bieden we maatwerk of
kijken we of een gezinshuis een oplossing is.
Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar
kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten
ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. Vanwege leerplicht is het schoolgebouw
en/of het onderwijs vindplaats (en handelingsplaats) van ondersteuning. We pleiten ervoor expertise
in de kinderopvang of school te halen. Dit om stevig in te zetten op preventie en te voorkomen dat op
termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd
ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een kind, samen met de ouders, terecht
kan bij een professional.. Wij willen passend onderwijs en jeugdzorg zoveel mogelijk ontschotten.
• De ChristenUnie/SGP wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen
om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere
hulpverleningstrajecten te voorkomen.
• Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB
identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg zelf
niet heeft ingekocht.
• De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning
als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
• Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit.
• Voor zwerfjongeren is er opvang en begeleiding en zogenaamde spookjongeren worden
opgespoord.
• De gemeente biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.
• De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is,
opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.
• Wij pleiten voor voorlichting over digitale veiligheid op scholen en aan ouders, zodat kinderen
bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.
• Wij willen aandacht voor de psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het
voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
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Veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen mishandeling. Want de
gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat we in Vlaardingen extra gaan
inzetten op het voorkomen, signaleren en stoppen hiervan.
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig
bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Vlaardingen. Voor slachtoffers van huiselijk geweld
moet passende, hulp en/of een veilige opvang zijn.
De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn, dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk
geweld er speelt.
• De ChristenUnie/SGP zet zich in voor een aanpak van kindermishandeling waarin aandacht is
voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs,
wijkteam en Veilig Thuis.
• Het is hard nodig de keten rond de jeugdbescherming te vereenvoudigen. We pleiten voor
samenwerking om te voorkomen dat kostbare tijd verloren gaat en wachttijden oplopen.

Hoofdstuk 2 - Onderwijs
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een 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. Ouders behouden in Vlaardingen
de vrijheid van schoolkeuze.

Onderwijstaken
De primaire taak van de gemeente is de
huisvesting van de scholen.
Als ChristenUnie/SGP zijn wij van mening dat
wij het onderwijs moeten steunen waar dat
kan. Zoals bij het verduurzamen van scholen,
een goed binnenklimaat en het opnemen van
een faciliterende en leidende rol bij
gesprekken tussen scholen/schoolbesturen
onderling. De factoren (financiën, wijk en
vrienden) die het presteren van leerlingen
belemmeren, zo veel mogelijk wegnemen of
reduceren, zodat er voor iedereen gelijke
kansen ontstaan. In het geval van (taal)
achterstanden wijzen consultatiebureaus
ouders actief op de mogelijkheden van vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is daarbij belangrijk
dat het onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn en dat gezamenlijk datgene
georganiseerd wordt, wat voor leerlingen nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Kinderen
en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het voorkomen van
schooluitval in samenwerking met de schoolbesturen en de jeugdzorg. Het toegenomen aantal
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verdwenen leerlingen tijdens de coronacrisis is een zorg en wij willen dat de gemeente zich inzet om
deze leerlingen weer gemotiveerd naar school te krijgen.
•
•
•
•
•
•

•

De ChristenUnie/SGP wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor haar deel
t.a.v. onderwijshuisvesting, waarbij ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs wordt
gestimuleerd er aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.
Voor het versterken van preventie en vroeg signalering werkt de gemeente zoveel mogelijk
samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
Het is belangrijk dat ouders van deze mogelijkheden gebruik maken en dat, als zij daar de
middelen niet voor hebben, deelname door de gemeente wordt bekostigd.
Er komt extra begeleiding vanuit het wijkteam in samenwerking met het onderwijs voor
overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
Vlaardingen versterkt waar mogelijk de samenwerking met de Samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs PO en VO.
De gemeente heeft een stimulerende rol – en waar nodig faciliterend – om projecten te
ondersteunen op het vlak van het bevorderen van leesvaardigheid (bijvoorbeeld door
ondersteuning van leesclubs en taal- en leesstimuleringsprogramma’s) het voorkomen van
pesten en het versterken van gelijke kansen voor iedereen, mede gezien de impact van de
coronacrisis
De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk de lokale middelen, die voor jeugdzorg en onderwijs
bestemd zijn, zo beschikbaar te stellen dat de scholen er die investeringen mee kunnen doen
die de ontwikkeling van de leerlingen optimaal ten goede komen.

MBO scholen
De ChristenUnie/SGP ziet voor de gemeente Vlaardingen een plek als MBO-stad. We moeten bedrijven
en scholen met elkaar verbinden. In Vlaardingen ligt een toekomst voor praktisch geschoold werk en
wij zouden dan ook graag zien dat meer vaktechnische scholen hun weg naar onze gemeente met
zoveel talenten weten te vinden. Daarnaast vinden wij dat de gemeente meer vaste stageplaatsen zou
moeten bieden zodat zij het juiste voorbeeld geeft.
•
•
•

De gemeente maakt het aantrekkelijk om in onze binnenstad te werken door pop-up
werkplekken te stimuleren.
De gemeente zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van het onderwijs,
de overheid en het bedrijfsleven in Vlaardingen. Hierbij vooral aandacht voor
arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
Vlaardingen dient stageplaatsen beschikbaar te stellen voor jongeren uit de eigen gemeente.
We vragen vooral aandacht voor stages van (v)mbo-leerlingen.

Hoofdstuk 3 - Sociaal domein, zorg
De ChristenUnie/SGP gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. Wij willen
bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Onze gemeente heeft in de
afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een grote verantwoordelijkheid als het gaat om
de zorg voor kinderen, jongeren, ouderen en andere kwetsbare inwoners.
De ChristenUnie/SGP blijft inzetten op een participatie-samenleving; het is belangrijk dat mensen
elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Niet voor elke bewoner is de participatiegedachte haalbaar.
Daarom moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het op
eigen kracht niet redden.
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(Volks)gezondheid
Het gemeentebestuur bevordert het behoud van een (basis)ziekenhuis (met zoveel mogelijk diensten)
in de regio. Het aantal verpleegbedden in verzorgingstehuizen moet berekend zijn op de vergrijzing.
Voorzieningen voor de gezondheidszorg worden zoveel mogelijk in Vlaardingen gehuisvest of
gehandhaafd. Initiatieven, zoals hospice “De Margriet”, dienen te worden aangemoedigd.
Wijkverpleging, waarbij zorg-op-maat centraal staat, dient opnieuw door het gemeentebestuur samen
met zorginstellingen te worden gerealiseerd c.q. te worden uitgebreid. De GGD-en moeten een actief
beleid voeren teneinde (de effecten van) alcohol-, drugs-, computer- en gokverslaving tegen te gaan
en te voorkomen.
Het belang van preventie ondersteunen wij volledig. Problemen en veel narigheid kunnen worden
voorkomen en daarnaast kan ook nog eens veel geld worden bespaard. In Vlaardingen gaan wij aan de
slag met het zogeheten IJslandse model.

Mantelzorg
Cruciaal in ons huidige zorgstelsel.
Grote waardering hebben wij voor de mantelzorgers en vrijwilligers in Vlaardingen. Zij zijn immers een
onmisbare schakel in de zorgverlening. Zij worden bij hun activiteiten op het gebied van welzijn en zorg
zo veel mogelijk gefaciliteerd door de gemeente. Verder heeft de gemeente een actieve rol bij het
realiseren van voldoende mogelijkheden van respijtzorg, zodat mantelzorgers regelmatig even op
adem kunnen komen van de dagelijkse zorg voor hun geliefden.
Jongeren die mantelzorger zijn, worden optimaal ondersteund vanuit de WMO, zodat zij gewoon naar
school kunnen gaan en vrije tijd hebben.

Armoedebestrijding
We gaan (nog meer) doen aan specifiek
armoedebeleid tegen de steeds groter
wordende kloof in de samenleving. Armoede is
een verschijnsel dat absoluut niet te rijmen valt
binnen een land/gemeente waar zoveel rijkdom
is. Vanuit de zorg voor onze naaste en het
Bijbelse ”recht van de arme” is het
vanzelfsprekend dat de gemeente zorg draagt
voor inwoners die niet in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. De
gemeente probeert in een zo vroeg mogelijk
stadium in samenwerking met andere partners
te voorkomen dat inwoners in een
armoedespiraal
terecht
komen.
Wij
onderschrijven dan ook van harte particuliere initiatieven als de Voedsel- en Kledingbank,
Schuldhulpmaatje, Stichting Present en HIP Vlaardingen. Ook de diaconieën van de verschillende
kerken hebben hierin een belangrijke rol.
Vlaardingen heeft aandacht en zorg voor daklozen. Er dient op korte termijn meer ruimte beschikbaar
te zijn voor de eerste (crisis)opvang en voldoende woonruimte om later begeleid of zelfstandig te
kunnen wonen. Hiervoor is het noodzakelijk dat meer woonruimte gereserveerd wordt. De gemeente
bekijkt de mogelijkheden voor een permanente winteropvang.

9

Eerlijk • Echt • Duidelijk

Wij willen dat de gemeente organisaties financieel ondersteunt die met vrijwilligers werken in het
sociale domein, in het zgn. ‘voorveld’. Niet alleen worden mensen zo in een vroeg stadium geholpen,
maar het is uiteindelijk ook kostenbesparend voor de gemeente.
Wij pleiten ook voor het aanstellen van een sociaal advocaat die opkomt voor de zwakke en de juiste
juridische hulp kan bieden.
We pleiten voor een soepele interpretatie van de regels voor de bijstand. Dit om te voorkomen dat
geld door de gemeente (onterecht) wordt terug gevorderd bij uitkeringsgerechtigden, die dat
onmogelijk kunnen betalen en daardoor in nog grotere problemen komen.

Stroomopwaarts
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om haar inwoners met een arbeidshandicap een
passende werkplek te bieden. Door goede begeleiding en opleidingsmogelijkheden kunnen zij zich zelf
verder ontplooien. Stroomopwaarts is een vangnet voor hen, die het zonder begeleiding niet of
moeilijk redden op de arbeidsmarkt. We willen dat de gemeente Vlaardingen zich (extra) inspant om
mensen met een handicap een bij hen passende werkplek te bieden.
Stroomopwaarts dient sober en doelmatig georganiseerd te zijn en kwalitatief hoogwaardige
producten en diensten te bieden.

Jeugdzorg
Door de grote impact van de coronamaatregelen op het welzijn van onze jeugd willen we extra geld
om de jeugdzorg de komende jaren veilig te stellen t.a.v. a) te lange wachtlijsten en b) specialistische
hulp die niet of te laat gegeven wordt.
Waar mogelijk werkt de jeugdzorg samen met de (sport)verenigingen. Voor beide ‘partijen’ valt hier
nog de nodige winst te behalen.
Initiatieven van bijvoorbeeld het JV, Jeugdstad, Zomerschool en kinderwerk in de buurtcentra willen
we stimuleren.

Zorg voor onze ouderen
Ouderen zijn steeds langer zelfstandig actief. Deze zelfstandigheid dient zo veel mogelijk ondersteund
te worden. Dit kan onder andere door de maatschappelijke deelname van oudere inwoners te
stimuleren en door gunstige voorwaarden te scheppen voor mantelzorg en vrijwilligerswerk voor en
door ouderen. De bestrijding van eenzaamheid en verwaarlozing is een van de pijlers van het
Vlaardingse ouderenbeleid.
De gemeente dient actief te wijzen op een goed gebruik van het Persoonsgebonden Budget.
Ook in het beleid rondom het huisvesten van ouderen moet worden geïnvesteerd, zodat zij langer
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
De individuele keuzevrijheid van inwoners voor de (christelijke) identiteit van een bepaalde
woonvorm, verpleging en verzorging wordt door de gemeente gegarandeerd en is mede bepalend voor
de keuze van het contracteren van zorgverleners door de gemeente.
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Gehandicapten en (langdurig) zieken
Het participeren van gehandicapten en zieken in de samenleving wordt gestimuleerd door openbare
gebouwen toegankelijk te maken en andere goede zorgvoorzieningen te treffen. Voor gehandicapten
en minder validen worden meer en verbeterde obstakelvrije routes gerealiseerd, ook in winkelcentra.
De dagopvang/besteding moet, ondanks krimpende budgetten, open blijven voor hen die dit nodig
hebben.

Huishoudelijke hulp
De afgelopen jaren is er bezuinigd op de huishoudelijke hulp en is door het rijk een niet inkomens
afhankelijk abonnementstarief ingevoerd. Hierdoor krijgen veel hulpbehoevenden niet meer de zorg
die zij nodig hebben. Soms kan dit opgelost worden met behulp van mantelzorg. Helaas, steeds vaker
ook niet. De ChristenUnie/SGP vindt dat deze mensen voor een gereduceerd tarief extra
huishoudelijke hulp moet kunnen ontvangen.
Liever passende kwalitatieve, goede huishoudelijke hulp voor een beperkte groep Vlaardingse
inwoners, die door omstandigheden dit zelf niet kunnen organiseren/betalen, dan (goedkope)
huishoudelijke hulp voor alle Vlaardingers.
Het gemeentebestuur moet met het rijk in gesprek gaan over het opnieuw invoeren van de
inkomensafhankelijke eigen bijdrage, zodat er geen goedkope gesubsidieerde huishoudelijke hulp gaat
naar inwoners die dit wel zelf kunnen betalen. Hiermee zorgen we er voor dat de beschikbare middelen
vanuit de gemeente voor huishoudelijke hulp bij die inwoners terechtkomt waarvoor dit echt bedoeld
is en het voorkomt onnodig lange wachtlijsten.

Vluchtelingen
Onze zorg gaat ook naar de opvang en integratie van vluchtelingen. Vlaardingen onderzoekt actief de
mogelijkheden om bij te dragen aan de hulpvraag vanuit het COA en stelt daarom een lokaal
beleidsplan op.
Statushouders die zich vestigen in Vlaardingen moeten snel op weg worden geholpen, zodat zij een
zelfstandig bestaan kunnen opbouwen en zo mogelijk werk vinden. De gemeente ondersteund
vluchtelingen in hun zoektocht naar een stageplaats, zowel binnen haar eigen gelederen als bij
bedrijven. Minderjarigen en jong volwassenen (AMV-ers) zijn vaak kwetsbaar en verdienen daarom
extra aandacht. Voor AMV-ers wordt in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschools
programma op de opvanglocatie gestart.

Aanpak Multiproblematiek
Multiproblematiek is een weerbarstig verschijnsel. Hier is sprake van als in een gezin bij een of
meerdere gezinsleden uiteenlopende problemen zijn op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld
school, vrije tijd, financiën, wonen etc. Binnen het sociaal domein is multiproblematiek het meest lastig
om aan te pakken.
Welk probleem moet eerder worden opgelost dan de ander? Is de persoon of het gezin in kwestie het
daarmee eens? Vaak wordt er per probleem een oplossing gezocht en zijn deze verschillende
oplossingen tegenstrijdig aan elkaar. Veel multiprobleem-gezinnen zijn niet gebaat bij deze manier
van aanpak, sterker nog : het probleem wordt juist versterkt. Het is belangrijk dat er hiervoor een
eenduidige aanpak komt. De ChristenUnie/SGP wil daarom de zogenaamde “Doorbraakmethode”
implementeren, zodat binnen de kaders van de wet mensen effectief geholpen kunnen worden vanuit
één centraal punt.
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Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken
hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één
coördinator belangrijk.

Financiën
De financiering van het totale sociale domein moet beter! Meer inzicht, controle en sturing, zodat we
niet worden overvallen door overschrijdingen. Dit moet een speerpunt worden van ons financieel
beleidskader.

Hoofdstuk 4 - Werk en inkomen
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun
recht komen. Helaas zijn er in Vlaardingen nog te veel mensen zonder werk en elke werkeloze is er
een te veel. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de
armoedegrens leven.
We leven in één van de rijkste landen ter wereld, maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet
iedereen om het hoofd boven water te houden. Wij vinden dat niemand in Vlaardingen aan zijn of
haar lot mag worden overgelaten. Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de
sociale zekerheid, maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan
perspectief kunnen werken.

Actieplan Werk
Het aantal uitkeringsgerechtigden in Vlaardingen is gemiddeld sterker gestegen dan landelijk het geval
is. De ChristenUnie/SGP is van mening dat het van groot belang is dat meer Vlaardingers uit de bijstand
geraken en aan het werk gaan. Juist omdat werk niet alleen (financiële) zekerheid biedt, maar ook
bijdraagt aan de sociale behoeften, waardering en zelfontplooiing.
Het is daarom dringend noodzakelijk om met alle betrokken partijen (o.a. Stroomopwaarts, gemeente,
bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, onderwijs, sport) te komen tot een integraal plan van
aanpak voor de verschillende doelgroepen om zodoende onze jongeren, maar ook 55 plussers,
statushouders, SW-ers e.d. aan het werk te helpen. Creativiteit en maatwerk bieden hier uitkomst.
De ChristenUnie/SGP ziet dit als een belangrijk speerpunt voor de komende jaren en zal alles wat in
haar vermogen ligt, inzetten om de realisatie van voldoende werk positief te beïnvloeden.

Ondernemers en werkgelegenheid
Ondernemers zijn de motor waarop onze economie draait. Daarom verdienen de ondernemers van
onze stad meer ruimte om mee te denken binnen commissies (denktanks) en organen van de
gemeente Vlaardingen. Om een goed ondernemersklimaat te creëren voor (hernieuwde)
werkgelegenheid, zal onze stad de komende 4 jaar zijn best moeten doen op het gebied van acquisitie
voor (nieuwe) ondernemingen. Dan kunnen bewoners van Vlaardingen in hun eigen stad wonen,
werken, winkelen en recreëren. Daarnaast wordt het voor jongeren aantrekkelijker om in Vlaardingen
te blijven wonen.
Met (organisatie van) ondernemers in Vlaardingen wordt regelmatig overleg gevoerd over
gemeenschappelijke belangen en het participeren van vaktechnische onderwijs.
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(Startende) ondernemers
Het starten van een nieuwe onderneming wordt door de gemeente gestimuleerd. Hiertoe heeft de
gemeente een (digitaal) loket met informatie over vestigingsmogelijkheden voor bedrijven,
werkgelegenheid, financierings- en scholingsmogelijkheden en vergunningen.
Steeds meer Vlaardingse burgers zijn als ZZP-er aan de slag. Ook deze vorm van werkgelegenheid dient
het gemeentebestuur te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke huisvesting van
bedrijven (bijvoorbeeld in de voormalige brandweerkazerne).

De binnenstad
De lege binnenstad is voor veel Vlaardingers een doorn in het oog. Heel lang is geprobeerd om het
centrum op dezelfde manier in te richten zoals dat in het verleden is gebeurd. Echter …. niet alleen de
tijd, maar ook de behoeften en het koopgedrag van de mensen zijn veranderd.
De grote winkelcentra in de regio, Rotterdam en Den Haag, zijn gemakkelijker bereikbaar geworden
en hebben een veel groter aanbod. Het online winkelen is, mede versterkt door corona, toegenomen.
Daarnaast is het koopgedrag van de jongere generatie veranderd.
Het centrum is van oudsher een ontmoetingsplaats van de stad geweest en dat kan nog steeds zo zijn.
Alleen wel op een andere manier. De behoefte is verschoven van inkopen doen naar een gezellig
verblijf. De ChristenUnie/SGP verwacht dat er kleinere winkelruimtes nodig zijn. Veel winkels zullen
veranderen naar een afhaal- en retourpunt met daarnaast een beperkt aanbod. Verder zullen speciaalwinkels en horeca voor vulling en gezelligheid zorgen.
Het gevolg is dat het centrum kleiner zal worden. De ruimte die ontstaat kan in combinatie met dag
horeca ingericht worden als flexwerkplekken. Hiermee wordt werken, ontmoeten en ontspannen met
elkaar gecombineerd.
Overbodige winkelruimte kan heel goed worden ongebouwd tot woningen, want daar is grote
behoefte aan.
Tenslotte is er nog een mogelijkheid voor de vestiging van een outletcentrum. Daarbij zal eerst moeten
worden nagegaan of zo’n centrum in een behoefte voorziet.
Eén ding staat vast, het gaat veranderen en om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is gesprek nodig
met Vlaardingers, zoals ondernemers, verhuurders en (toekomstige) bewoners van de binnenstad.

Kansen op de arbeidsmarkt
Leven in armoede gaat samen met depressies, chronische aandoeningen, minder tevredenheid en een
kortere levensduur.
Armoede- en schuldbestrijding zijn echter verre van eenvoudig. Het vraagt om een effectief samenspel
van gemeente, werkgevers, maatschappelijk middenveld, zorgverleners en de inwoners met hun
netwerken zelf. Gelet op de verscheidenheid aan oorzaken en doelgroepen zijn er bovendien
verschillende oplossingen nodig. Armoede onder vluchtelingen en illegalen heeft bijvoorbeeld andere
oorzaken dan bij mensen die structureel een bijstandsuitkering ontvangen. Maatwerk is daarom van
belang.
Werk en opleiding zijn de beste manier om uit de armoede te ontsnappen. Het voorzien in betaalbare
kinderopvang, goed openbaar vervoer naar het bedrijventerrein, hulp bij omscholing en het aanstellen
van jobcoaches zijn cruciale voorwaarden. Verder kan aan uitkeringsgerechtigden meer ruimte worden
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geboden om naast hun uitkering bij te verdienen. Ook beloftevol is het stimuleren van parttime
ondernemerschap onder bijstandsgerechtigden.
Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om
hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf
het goede voorbeeld in, en maakt bedrijven enthousiast hiervoor, ook door ze te ontzorgen.

Vrijwilligerswerk
De ChristenUnie/SGP kent veel waarde toe aan het vrijwilligerswerk. Wij constateren dat het
vrijwilligerswerk in de breedte afneemt. Soms weerhouden omstandigheden en motivatie de
Vlaardinger om actief te worden als vrijwilliger. Daarom moet de gemeente deze twee oorzaken
minder doorslaggevend laten worden. Dit kan door de gemeente de kosten van een VOG voor
vrijwilligerswerk te laten dekken en breidt de gemeente de vrijwilligerspas uit.
De vrijwilligersmarkt is een goed middel om organisaties aan elkaar te koppelen en bekendheid te
geven.
Daarnaast worden mensen met een (langdurige) uitkering gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan
doen.
Veel organisaties hebben moeite met het vinden van een permanente huisvesting in Vlaardingen. De
ChristenUnie/SGP wilt een verzamel locatie waar deze organisaties gebruik van kunnen maken.

Schuldhulpverlening
De gemeente moet mensen met schulden zo goed en effectief mogelijk helpen. Het aanbieden van
een breed pakket binnen de schuldhulpverlening en het sociale domein is van belang. Daarbij denken
we aan inkomensvoorzieningen, corrigeren van toeslagen, budgetbeheer en -begeleiding, verstrekken
van saneringskredieten en minnelijke schuldhulpverlening.
Ambtenaren en dienstverleners, vooral in de wijkteams, moeten beschikken over actuele kennis van
schuldhulpverlening.
Aandacht voor gedrag lijkt meer en meer de sleutel tot succes. Met de juiste ondersteuning en snelle
toegang tot schuldhulpverlening kan dat in positieve zin veranderen.
Daarnaast willen we stevig inzetten op preventie, vroeg-signalering en financiële educatie. Te
beginnen bij het sociaal werk en jongerenwerk en het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs.

Hoofdstuk 5 - Wonen
Door de grote vraag naar woningen staat Vlaardingen voor een grote woningbouw opgave. In de
beperkte en volgebouwde ruimte die de stad beschikbaar heeft, zullen de komende jaren +/- 5300
woningen gebouwd gaan worden. Daarnaast worden de woningen groter en zal er ruimte nodig zijn
voor het thuis werken, terwijl er minder personen in de woningen gaan wonen.
Dit vraagt om een goede richtlijnen en duidelijke afspraken. Waar, hoe en voor wie willen wij gaan
bouwen?

Waar
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.
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Hoe
Om goed gebruik te maken van de schaarse ruimte in onze stad om te bouwen zoekt de
ChristenUnie/SGP het in de hoogte. Bestaande bebouwing valt ook onder de mogelijke zoekruimte.
Hierbij wordt gekeken naar het optoppen van bestaande gebouwen. Bij deze methode kan er één of
meerder woonlagen op een bestaand gebouw geplaatst worden.
In het zoeken naar meer woonruimte worden alle panden onderzocht of deze een woonfunctie kunnen
krijgen.

Voor wie
Bij het vergroten van de woningvoorraad wil de ChristenUnie/SGP dat de nadruk wordt gelegd op
jongeren uit Vlaardingen, die in onze stad willen starten met wonen. We willen zorgen voor voldoende
doorstroom mogelijkheden voor gezinnen, zodat deze in Vlaardingen kunnen blijven wonen. Aan de
groter wordende groep ouderen wordt gedacht door het aanbieden van comfortabele woningen die
berekend zijn op zorgtoepassingen.

Bestaande bebouwing
Vlaardingen kent veel gebouwen met een historische waarde die benut en onderhouden moet
worden. Het onderhoud van flats moet gewaarborgd zijn om o.a. betonrot te voorkomen of tijdig te
repareren.
Sommige Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s) voldoen niet volledig aan de wetgeving. Voor
woningzoekenden is het hierdoor moeilijker om een hypotheek te krijgen. De gemeente benaderd de
inactieve VVE’s en stimuleert en ondersteund hen.

Passend in de straat
Wanneer meer mensen op dezelfde locatie gaan wonen komen vanzelf knelpunten naar boven. Bij
nieuwbouw heeft een parkeerplaats onder het gebouw prioriteit. Naast de bebouwing is de leef- en
recreatieruimte voor iedereen belangrijk. Groen om en op de woningen dient een normaal beeld te
zijn.
Logische en snelle routes voor fietsers en naar het openbaar vervoer maken van de wijken een geheel.

Hoofdstuk 6 - Mobiliteit
Zonder kwalitatief goede mobiliteit en aansluitingen van verschillende vervoersvormen in de regio
komt een stad niet goed vooruit. Vlaardingen staat niet stil en zal goed moeten meebewegen. De
bedrijfsterreinen moeten bereikbaar zijn voor transport, de winkelcentra dienen goed bereikbaar te
zijn, bewoners moeten op een makkelijke manier naar hun
werk kunnen, kinderen dienen op een veilige manier naar
school te kunnen en ouderen moeten niet in eenzaamheid
raken omdat vervoer een obstakel is. Daarnaast moeten
wij het vervoer verantwoord gebruiken en zoveel als
mogelijk de minst vervuilende vormen van vervoer
aanbieden.
De komende jaren moeten wij rekening houden met een
omschakeling van de auto naar de fiets en het openbaar
vervoer. Daarnaast zal deel-vervoer meer ingezet worden,
wat andere regelgeving en ruimte in de wijken zal vragen.
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Marathonweg
De Marathonweg blijft een moeilijke verkeersader dwars door de stad. Alleen hopen op schoner
vervoer en stiller asfalt is niet voldoende. De belasting van personenvervoer door de auto op de
Marathonweg wordt verminderd wanneer andere vervoersvormen aantrekkelijker worden. Van
belang is een goede doorstroming om onnodig afremmen en optrekken te voorkomen.
Nieuwe technieken voor het verbeteren van de luchtkwaliteit krijgen een kans en Vlaardingen zal actief
studies of projecten faciliteren die hieraan bijdragen.

Openbaarvervoer en waterbus
Het openbaar vervoer, gecombineerd met fiets en deelvervoer, verhoogt de bereikbaarheid op een
sterke en verantwoorde manier. Hiervoor worden alle aansluitingen in Vlaardingen en naar de regio
geoptimaliseerd en bijgehouden. Het openbaar is er voor iedereen en ieder moet er op een makkelijke
manier gebruik van kunnen maken.
Het deelvervoer staat in haar kinderschoenen. Deelfietsen, - scooters en - auto’s
zullen een normaal beeld in de stad gaan worden. Op buurtniveau wordt
zorgvuldig met de ruimte omgegaan om dit vervoer een goede plek te geven,
zonder dat het overlast voor de doorgang oplevert of gevaarlijke situaties laat
ontstaan.
Voor vervoer over water van goederen en personen blijven wij ons inzetten.
Vlaardingen heeft een unieke kans om dit te benutten en zal regionaal aandacht
blijven vragen voor het doortrekken van de waterbus. Een goede noord-zuid
verbinding over water helpt mee aan het ontlasten van het wegennetwerk.

Fiets
Vlaardingen wil fietsstad worden. Lukt het niet in 2022, dan gaan we voor 2024. Vlaardingen heeft een
geschikte infrastructuur om snel en makkelijk met de fiets overal te komen. Daarnaast zijn wij
aangesloten op de Metropolitaanse fietsroutes waardoor de regio ook goed en snel bereikbaar is voor
fiets-forenzen en recreanten. Het netwerk van deze fietsroute heeft nog een goede noord-zuid
verbinding nodig.
In de wijken blijft fietsvriendelijkheid gewaarborgd. Kinderen worden door hun ouders makkelijk en
veilig op de fiets naar school gebracht. Winkelcentra hebben goede stallingsmogelijkheden en waar
nodig komt er een bewaakte fietsenstalling.
De fietspaden worden bij onderhoud zo nodig in breedte aangepast om meer ruimte te bieden aan
fietsers. Een vlotte doorgang wordt geboden en in de winter krijgen de fietspaden extra aandacht bij
de gladheidsbestrijding. Doorgangen voor fietsers, voetgangers en scootmobielrijders worden niet
geblokkeerd door sneeuwhopen of gladheid.

Voetgangers
Tijdens de corona-periode is het wandelen weer ontdekt. Helaas zijn in Vlaardingen de
wandelgebieden niet via een voetpad bereikbaar. Willen we wandelen stimuleren moet de veiligheid
van de wandelaar voorop staan.
Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen. In heel de stad moet looproutes en
ontmoetingsplekken beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Alle verhoogde trottoirs moeten
voorzien zijn van op- en afritbanden en obstakels worden weggehaald.
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Parkeren
De gemeente zorgt voor voldoende parkeerplaatsen voor
alle doelgroepen.
Onderzocht wordt of de huidige betaalde parkeersectoren
ten westen en oosten van de Oude Haven kunnen worden
samengevoegd. Zolang deze regeling bestaat, wordt
onderzocht of de bewoners/vergunninghouders uit beide
centrumgebieden (een korte tijd) gratis kunnen parkeren.
De ChristenUnie/SGP is voorstander van een regeling
waarbij consumenten, die hun auto in een parkeergarage
parkeren en in het centrumgebied inkopen doen, een
reductie krijgen op betaald parkeren. De gemeente neemt
het initiatief om samen met de ondernemers en de
eigenaar van de parkeergarages tot een aantrekkelijke
korting te komen voor het winkelend publiek. Maar ook
voor ondernemers met een aantrekkelijk voorstel te
komen waarbij een bedrijfswagen voordelig in het
centrum of parkeergarages geparkeerd kan worden
Gratis parkeren tot 11.00 uur wordt in het centrum mogelijk gemaakt. De tijden in de overige betaald
parkeergebieden blijven gehandhaafd. De aldaar geldende tarieven worden verlaagd.
Voornemens om in meerdere wijken betaald parkeren in te voeren worden alleen overwogen als de
mening van de bewoners is gevraagd.

Vervoer
Er dient goed vervoer te zijn voor leerlingen, ouderen en zieken. Per doelgroep moet er passend
vervoer georganiseerd worden.
Samen met de Ericaschool wordt gekeken hoe het beste continuïteit van leerling vervoer kan worden
gewaarborgd.

Rustplaatsen chauffeurs
In woonwijken en industriegebieden is het verboden om te overnachten in een vrachtwagen. De
gemeente dient dit verbod onverkort te handhaven. Daarbij wordt zo veel mogelijk doorverwezen naar
regionale, beveiligde truckparkings, waar alle basisvoorzieningen zoals sanitair en wifi aanwezig zijn.
De omgeving mag geen hinder of overlast ervaren van parkerende chauffeurs.

17

Eerlijk • Echt • Duidelijk

Hoofdstuk 7 - Groen en milieu
Omgevingen en leefgebied, wat groeit, bloeit en leeft
Groen en milieu is kort gezegd waar het
hier over gaat. Alles is in goede orde en
met evenwicht geschapen. Dit geloven wij
en daar willen wij naar leven. Onze
opdracht is om de aarde te onderhouden
en in goede orde door geven aan de
volgende generatie. Hierin ligt onze
opdracht
om
verantwoord
‘als
rentmeester’ om te gaan met onze
omgeving en alles wat er groeit, bloeit en
leeft.
Ook heeft de vervuiling van de lucht,
verspillen van materialen en het uitputten
van bronnen onze aandacht. Door ons
consumptiegedrag putten wij de aarde uit
en bedreigen wij de leefomgeving van
onszelf
en
van
anderen.
De
energietransitie binnen één generatie is
ons uitgangspunt. Hierin hebben wij een
‘schone’ taak.

Er zijn grenzen
Vlaardingen is omringd door industrie en diverse transportwegen op de grond, door de lucht en over
het water. Het groen in en rond onze stad is van groot belang om evenwicht te brengen. De randen
om Vlaardingen zoals ze nu zijn, moeten groen blijven. Geen uitbreiding of nieuwe woningbouw in de
Broekpolder, Holiërhoekse polder of de Zuidbuurt.

Groen doet goed
In de stad en er omheen hebben bomen,
struiken en bloeiende velden een
belangrijke plaats. Het groen wordt
gekenmerkt door diversiteit in de
verschillende soorten en deze diversiteit
ondersteunt de opvang van hittestress,
wateradaptatie en zorgt voor een betere
dierenbalans. Om dit in goede banen te
leiden, wordt er een groenplan opgesteld
en deze wordt jaarlijks geëvalueerd en zo
nodig bijgesteld. In voorbereiding hierop
worden groenorganisaties en bewoners
betrokken.
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Wanneer vitale bomen vanwege plannen in de weg staan, wordt eerst gekeken naar verplaatsen voor
er gedacht wordt aan kappen. Bij nieuwbouwplannen op begroeid terrein wordt zorgvuldig gekeken
naar het behouden en inpassen van het bestaande groen.

Veilig groen
De bermen zijn van grote waarde voor de kleine biodiversiteit. Het gekleurde kruid zorgt voor een
vrolijk lint tussen de rijbanen. Deze stroken zijn onmisbaar voor insecten en ander klein gedierte. Op
hoeken bij kruisingen wordt opgelet dat het zicht hierdoor niet belemmerd wordt. Gevallen bladeren
van bomen worden tijdig van de straat gehaald om zo gladde wegen en verstopte straatkolken te
voorkomen.

Groen van het volk
Volkstuinen zorgen binnen de stad voor een mooi complex aan veel verschillend groen. Plekken waar
ook andere dieren zich ophouden dan in het bebouwde gedeelte van de stad. Daarnaast dienen de
volkstuinen ook voor ontspanning van bewoners die behoefte hebben aan groen, omdat zij
bijvoorbeeld op een flat wonen, verantwoord voedsel willen telen of gewoon rust zoeken. De
volkstuinen horen een vast onderdeel in de stad te zijn en hebben een waarde, die niet in euro’s is uit
te drukken. Volkstuinen worden niet ingewisseld voor woningbouwgrond.

Energie voor wonen
Bij nieuwbouwwoningen wordt gebruik gemaakt van nieuwe energiebronnen. Voor bestaande
woningen moet gezocht worden naar alternatieven en aansluitingen daarop.
Duurzame energiewinning is het uitgangspunt, daarbij wegen de effecten op de omgeving zwaar mee.
Een veld vol zonnepanelen hoort hier niet bij, maar zonnepanelen op gebouwen en bijvoorbeeld als
geluidscherm zijn goede opties.
Wij willen ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen zoals energiewinning uit getijdenwerking. De
Nieuwe Maas of het Scheur zijn goede locaties om een experimentele fase op te laten starten.
Bij het aanleggen van de warmtenetleiding door Vlaardingen moet een mogelijkheid tot
aansluiting komen om ook woningen in Vlaardingen hier later hier op aan te kunnen sluiten.

Klimaatadaptatie
Adaptatie van water en warmte moet de ruimte krijgen. Veel oplossingen hebben een dubbele
werking. Bomen verkoelen de omgeving tijdens warme dagen en kunnen veel neerslag opnemen.
Groene daken houden veel neerslag langere tijd vast, zorgen voor verkoeling en bieden een goed
onderkomen voor insecten.
De omgeving moet erop berekend zijn een neerslagpiek tijdelijk te kunnen bergen en langzaam los te
laten. In de buitenruimte moet hier functioneel mee omgegaan worden.

Schone straten
Openbare prullenbakken worden tijdig geleegd en kleppen worden geplaatst op locaties waar dieren
prullenbakken leeghalen. Bij evenementen zijn voldoende prullenbakken aanwezig en bij mooi weer
worden op drukke plaatsen de bakken tijdig geleegd.
Het gehele straatbeeld van Vlaardingen moet netjes en opgeruimd zijn. Dit wordt gedaan door meer
openbare prullenbakken bij te plaatsen zodat er voldoende gelegenheid is voor het weggooien van
afval. De veegbeurten door alle wijken worden frequenter uitgevoerd.
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Afval en inzameling
Door een goede nascheiding bij de afvalverwerker kan de service worden verhoogd bij het inzamelen
van het huishoudelijk afval. Het inzamelen van het huishoudelijk afval moet makkelijk gaan en geen
reden geven tot bijplaatsing van afval of vuil
naast restafvalcontainers. Op plekken waar dit
regelmatig voorkomt, wordt strak gehandhaafd.
Knelpunten zijn bekend en worden tijdig
gesignaleerd en op opgelost.
Het inzamelsysteem met de afvalpas wordt
jaarlijks geëvalueerd. Wanneer blijkt dat het
systeem met een gesloten afvalbak niet goed
werkt (met bijplaatsing tot gevolg), wordt het
systeem heroverwogen. Het systeem mag beslist
geen aanleiding geven tot bijplaatsing van
restafval.

Hoofdstuk 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. Om Vlaardingers te
beschermen en criminaliteit tegen te gaan is het nodig om binnen iedere wijk te kijken waar de
kansen en bedreigingen liggen en welke inwoners en bedrijven betrokken moeten worden om de
wijk veiliger te maken en te houden. Niet alleen de politie en handhaving spelen dus een rol, maar
juist ook woningcorporaties, scholen, winkeliers en burgers. Het doel moet ten allen tijde zijn om
met elkaar een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden, waarin met een gerust hart
gewoond, gewerkt en geleefd kan worden.

Preventie en overlast
De aanpak van overlast is niet alleen een kwestie van handhaven,
maar ook van voorkomen. Wijkagenten, handhaving en de gemeente
moeten dan ook samenwerken met sociale werkers, familieleden,
buren en woningcorporaties of andere instanties. Situatie gebonden
problematiek wordt gebruikt om in gesprek te komen. Specifiek met
jongerenwerkers als jongeren de bron van overlast zijn. De gemeente
omarmt initiatieven om jongeren bezig te houden en te doen bloeien.

Wijkagenten en BOA’s
Waar mogelijk moet de gemeente aandringen op het verhogen van
het aantal politieagenten in de wijken. De inzet van BOA’s is zeker
een belangrijke aanvulling op het veiligheidsbeleid, maar mag niet in
plaats komen van politie-inzet. De ChristenUnie/SGP wil dit graag
binnen de veiligheidsregio op de agenda zetten.

Veiligheid op straat
Voldoende en werkende verlichting in de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van het
terugdringen van criminaliteit en overlast op straat, ook vergroten ze het veiligheidsgevoel. Plaatsen
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die niet verlicht zijn, of ’s nachts verlaten stukken van industrieterreinen en parkeerplaatsen moeten
regelmatig gecontroleerd worden of onder camerasurveillance komen.

Veiligheid en bedrijven
Enerzijds is het beperken van criminaliteit belangrijk om Vlaardingse ondernemingen te beschermen.
Anderzijds moet er ook op worden toegezien dat bedrijvigheid in de regio niet ten koste van de
veiligheid van de Vlaardingers gaat. Daarom wil de ChristenUnie/SGP het belang onderstrepen van
controles op gevaarlijke stoffen en het actualiseren en communiceren van het rampenplan. Daarbij
moet er door de gemeente strak toezicht worden gehouden op het vestigen van nieuwe bedrijven om
te voorkomen dat deze als dekmantels worden opgezet voor witwassing- of drugshandelpraktijken.
Een belangrijk middel dat de gemeente hier bij de voordeur al in handen heeft, zijn de vergunningen.
Deze kunnen uitsluitend verstrekt worden als de gemeente er zeker van is dat er geen criminele,
zedeloze, verslavende of overlast gevende invulling aan gegeven wordt.

Drank en drugs
Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank of
verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt raken.
Voor coffeeshops hanteert de gemeente een uitstervingsbeleid, doet niet mee aan drugs
gerelateerde landelijke experimenten en verbiedt growshops binnen haar grenzen.
Doordat het gebruik van drank en drug steeds normaler wordt is de schadelijke werking minder
herkenbaar voor kinderen en jongeren. De gemeente handelt preventief door voorlichting te
organiseren. Daarnaast handhaaft de gemeente de drank- en horecawet door mystery guests in te
zetten.

Mensenhandel en uitbuiting
Alle gemeenten moeten voor 2022 duidelijk beleid hebben rondom mensenhandel, arbeids-, criminele
en seksuele uitbuiting. De ChristenUnie/SGP is van mening dat, om deze problematiek effectief aan te
pakken, het niet alleen nodig is dit op te nemen in het Integraal Veiligheidsplan. Het is ook van belang
een centrale functionaris aan te stellen, die een coördinerende rol heeft in de aanpak van daders en
het garanderen van zorg voor slachtoffers. Ook wanneer deze niet de juiste papieren kunnen krijgen
of te bang zijn om aangifte te doen.
Momenteel blijft veel problematiek onder de radar, omdat mensen niet op de hoogte zijn van hun
rechten en mogelijkheden om melding te maken van misstanden. Om hier verandering in te brengen
moet de gemeente contact zoeken met kwetsbare groepen en werken aan bewustwording onder alle
Vlaardingers.
Dit probleem beperkt zich niet tot de grenzen van de gemeente Vlaardingen. Daarom is het belangrijk
in overleg te blijven met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en alle relevante organisaties,
zoals omliggende gemeenten, stichtingen, (haven)politie enzovoorts.

Hoofdstuk 9 - Kunst, cultuur en sport
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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.
De ChristenUnie/SGP pleit voor cultuur en sport in de
breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen, ook
voor minder validen.

Cultuur dichtbij
We koesteren onze eigen lokale geschiedenis.
•

•
•

•

750 jaar stadsrechten! In 2023 heeft onze prachtige stad al 750 jaar stadsrechten. Dit
evenement mogen we niet ongemerkt voor bij laten gaan. We zijn van mening dat de
gemeente haar steentje (financieel) bij moet dragen, zodat dit een groot succes zal worden
net als Vlaardingen 1018.
Om onze cultuurhistorie via verhalen uit Vlaardingen zichtbaar te maken voor haar inwoners
en bezoekers, komt er een website waar deze verhalen gebundeld worden.
Cultuureducatie voor alle kinderen, dichtbij en betaalbaar. Kinderen uit gezinnen in armoede
kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas of via het Jeugd Cultuurfonds) korting
krijgen of gratis deelnemen. Dit wordt ook meegenomen in subsidievoorwaarden voor
culturele instellingen.
De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in
Vlaardingen.

Voorzieningen
Voor veel inwoners van Vlaardingen is de bibliotheek de toegang tot boeken, informatie, een cursus
en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor kinderen,
laaggeletterden en nieuwkomers. Voor mensen met een lage opleiding of kleine portemonnee is dit
een laagdrempelige en goedkope manier om aan hun lectuur te komen.
Het Museum Vlaardingen heeft een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren,
anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Naast het
Museum hebben de Stadsgehoorzaal, Kade40 en Kroepoekfabriek een stimulerende rol in de culturele
verbreding en verdieping van de Vlaardinger.
•
•
•
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Gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut; om het gebruik te optimaliseren,
maar ook om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, verenigingen, kinderopvang,
bibliotheken en muziekscholen, zorginstellingen, etc. te vinden en te versterken.
Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig, maar moet kritisch beoordeeld worden op
nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op de lange termijn.
De ChristenUnie/SGP wil de exploitaties van culturele accommodaties in Vlaardingen gunstig
beïnvloeden door in te zetten op lagere energielasten. Dit door het verduurzamen van de
gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen/bouwplannen willen we dit
nadrukkelijk betrekken en bij groot onderhoud hierover advies inwinnen.
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•

De gemeente dient het accommodatiebeleid af te stemmen met omliggende gemeenten met
als doel elkaar niet te beconcurreren, maar om elkaar en de cultuurdeelname te versterken.

Monumenten en (kerkelijk) erfgoed
Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalende elementen in Vlaardingen. Het zijn bakens in een
veranderende wereld en ze brengen herinneringen met zich mee. Goed onderhoud en beheer van
erfgoed en monumenten vinden we belangrijk en we kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van
oude gebouwen.
Kerken zijn als religieus erfgoed vaak beeldbepalend. Voor veel Nederlanders dragen kerken
herinneringen aan belangrijke momenten in het leven. Kerken bieden een plek voor erediensten en
bezinning.
• De ChristenUnie/SGP wil onderzoek naar de mogelijkheid van een gevelfonds, om historische
gevels in binnensteden hun elan terug te geven. Dit fonds helpt ondernemers en verhuurders
om hun gevels op straatniveau op te knappen.
• De gemeente stelt een eigen kerkenvisie op met als doel zoveel mogelijk kerkgebouwen in
stand te houden, maar ook om kansen voor herbestemming niet te missen en samen met de
provincie op tijd in te zetten op behoud van het religieus erfgoed.
• De gemeente denkt mee voor een duurzame oplossing voor het onderhoud van de Grote Kerk,
zodat de kerk ook voor de komende generaties een belangrijke rol mag hebben in hun
geestelijke en culturele ontwikkeling.

Zondagsrust en evenementenbeleid
Ieder mens heeft baat bij een dag van rust, daarom pleit de ChristenUnie/SGP voor een dag in de week
waarin de mensen elkaar kunnen ontmoeten. Tijd voor het gezin en tijd voor geestelijke bezinning.
Deze zondagsrust proberen we niet te verstoren. Bij verlening van vergunningen aan zondagse
evenementen, moet de gemeente alert zijn en zorg dragen dat kerkdiensten geen hinder hiervan
ondervinden. Ervaringen uit het verleden zijn belangrijke graadmeters voor besluiten in de toekomst.
Zo nodig treedt de gemeente proactief of reactief op.
Evenementen in Vlaardingen moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk, maar
ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid
(drank/drugs). Ook hier willen we dat de zondagsrust niet verstoord wordt.

Sport
Sport brengt mensen in beweging en is bovenal
leuk. Sport stimuleert lichaam en geest tot
optimale prestaties en bevordert een gezonde en
vitale samenleving. Daarom is het nodig om ook
voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te
hebben : van openbare beweegplekken tot
sportparken
en
sportaccommodaties.
De
ChristenUnie/SGP zet zich in voor een
toegankelijke sportwereld. Iedereen is welkom!
Sport breng ook mensen samen. Sportverenigingen
fungeren vaak als cement in de samenleving en
verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen hebben gehad.
Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om doelen te stellen en samen
te werken in een team. Daarom willen we dat sport toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor
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de jeugd en zonder (fysieke of financiële) drempel. Het is van groot belang dat alle kinderen kunnen
sporten.

Sport in de buitenruimte
Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten om
meer te gaan bewegen, staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie/SGP.
Sporten of bewegen is niet uitsluitend afhankelijk van een vereniging of accommodatie. Vlaardingen
heeft voldoende gelegenheid in de buitenruimte om zonder clubverband te kunnen sporten en
bewegen. De parken in de stad, de recreatiegebieden om de stad en de Broekpolder als unieke groene
long aan de stad geven voldoende mogelijkheden om te wandelen, skeeleren, fietsen etc. De
gemeente dient het bewegen in de buitenruimte te stimuleren door het faciliteren en onderhouden
van voldoende mogelijkheden hiervoor. Dit varieert van goede paden en nette parken tot het
onderhoud van toestellen of attributen in de buitenruimte.
• Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten dient er plaats te
komen voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en -routes in de openbare ruimte.
Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor openbare
fitnessapparaten.
• Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij aan
zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de
gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.
• De ChristenUnie/SGP pleit voor een buurt- of gemeentelijke sportcoach om zo de verbinding
tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.
• In Vlaardingen zorgen we ervoor dat er ook speeltuinen zijn voor kinderen met een beperking.

Sportaccommodaties
De gemeente moet in overleg met de lokale verenigingen spreken over het onderhoud op en rond de
sportvelden. Uit ervaring blijkt dat het onderhoud geregeld blijft liggen binnen onze gemeente; ook
hierin heeft de gemeente een stimulerende taak. De gemeente staat in nauw contact met de
sportverenigingen en heeft de behoefte aan voorzieningen goed in beeld en maakt op basis daarvan
een (financiële) jaarplanning. De gemeente probeert alle verenigingen op een eerlijke, maar ook
financieel passende manier te bedienen. Daarbij houdt de gemeente rekening met een goede spreiding
van sportvoorzieningen over onze gemeente.
• De gemeente handhaaft samen met verengingen het sportakkoord waarin onder andere
afspraken over een positieve sportcultuur, inclusiviteit, discriminatie en racisme, alcohol en
drugs, toegankelijkheid en vrijwilligersbeleid zijn opgenomen.
• De gemeente stelt met haar partners een preventieakkoord op.
• Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
• De gemeente ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft, het Jeugdsportfonds weet te
vinden.
• Alcohol en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend
aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. De ChristenUnie/SGP pleit daarom voor een
alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen.
• Elk kind in Vlaardingen heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC.

Hoofdstuk 10 - Betrouwbare overheid
De gemeentelijke organisatie functioneert ten dienste van de burgers en het gemeentebestuur.
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Daarnaast is het van groot belang dat de financiële huishouding van de gemeente Vlaardingen
gezond wordt en blijft. Daarvoor stelt de ChristenUnie/SGP een aantal uitgangspunten op, waarmee
voorkomen wordt dat de gemeente in de rode cijfers terecht komt. Hierop wil de ChristenUnie/SGP
strikt toezien en handhaven.

Organisatie en interbestuurlijk overleg
Helaas is in de afgelopen jaren het vertrouwen van de burger in de overheid sterk afgenomen. In
Vlaardingen is dat ook het geval en daarom is het een prioriteit voor de ChristenUnie/SGP om dat
vertrouwen te herstellen. Dit moet worden gedaan door duidelijke communicatie, geen loze beloftes
en een luisterend oor. Te vaak horen wij dat er een belofte door de gemeente is gedaan en dit jaren
later nog niet is nagekomen. De ChristenUnie/SGP wil dat de gemeente Vlaardingen vaker om tafel
gaat met de verschillende bestuurlijke organen zoals het rijk, de provincie en de waterschappen, maar
ook met Rijkswaterstaat en de MRDH.
De gemeente moet niet alleen het vertrouwen van de burger herstellen, maar ook de
werkomstandigheden van haar medewerkers bevorderen door in te zetten op een plezierige
werkomgeving en goede (secondaire) arbeidsvoorwaarden. Iedere werknemer moet gelijke kansen
krijgen zich te ontwikkelen. Passende opleiding en bijscholing zijn daarbij randvoorwaarden.
De gemeentelijke griffie staat de gemeenteraad bij in zijn functioneren. Daartoe wordt zij tijdig van
alle informatie uit de organisatie voorzien. De personele bezetting moet op orde zijn bij de uitvoering
van haar taken, bij voorkeur in vaste dienst.
• De gemeente Vlaardingen probeert het vertrouwen van de burger te herstellen.
• Er vindt meer overleg plaats met verschillende overheden en andere organisaties, ook om
meer (Europese) subsidies binnen te halen.

Uitgangspunten financieel beleid
De ChristenUnie/SGP hanteert de volgende
uitgangspunten bij het financiële beleid:
1. Een
daadwerkelijk
sluitende
meerjarenbegroting. Belangrijk hierbij is:
- Zo min mogelijk (liefst geen)
stelposten,
maar
volledig
onderbouwde cijfers op basis van
uitgewerkte plannen.
- Structurele uitgaven dekken met
structurele inkomsten.
- Incidentele voordelen gaan in beginsel
altijd naar de Algemene Reserve,
tenzij wetgeving dit verhindert.
- Tegenvallers en meevallers (zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant) worden zo
spoedig mogelijk voorgelegd aan de raad, inclusief een voorstel hoe dit binnen de
begroting wordt opgevangen.
- Zonder structurele dekking en uitgewerkt plan wordt er voor nieuw beleid geen geld
verstrekt.
2. Het weerstandsvermogen dient op een voldoende niveau te zijn. Om dit te bepalen worden
de financiële risico’s minimaal twee keer per jaar geïnventariseerd.
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3. De opbrengsten van betaald parkeren mogen alleen besteed worden aan de kosten van het
betaald parkeren en aan parkeeroplossingen in het betaald parkeergebied. Deze opbrengsten
mogen dus niet als dekkingsmiddel gebruikt worden ter financiering van ander beleid.
4. Buiten de Algemene Reserve bestaan in beginsel geen andere reserves (potjes), tenzij dit op
grond van gemeentelijke boekhoudregels noodzakelijk/verplicht is. Uitzondering hierop zijn
de z.g. egalisatiereserves. Deze zijn noodzakelijk bij een sterke wisseling in de hoogte van hoge
structurele uitgaven.
5. De OZB wordt in beginsel alleen geïndexeerd. Andere verhogingen worden uitsluitend
toegepast wanneer verdere bezuinigingen aan de uitgavenkant niet mogelijk zijn.
6. Onderhoudsplannen (voor o.a. wegen, groenvoorzieningen, gebouwen etc.) met een
meerjarig effect op de begroting, worden jaarlijks geactualiseerd, voordat de begroting wordt
voorgelegd aan de raad. Hiermee wordt voorkomen dat de raad geconfronteerd wordt met
financiële verrassingen.
7. De raad ontvangt maandelijks een voortgangsrapportage van de begroting.
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