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INLEIDING  
Voor u ligt het nieuwe verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Maassluis voor de 

periode 2014-2018. De titel die we aan het programma hebben meegegeven is “Sterk en Sociaal”. 

Korter kunnen we onze ambities voor de volgende vier jaar niet samenvatten. 

In de afgelopen perioden hebben we, met een sterke vertegenwoordiging van de PvdA in het 

college en in de gemeenteraad, veel bereikt voor Maassluis. Ons doel is altijd geweest om 

Maassluis tot een sterke en sociale stad te ontwikkelen, met een duidelijk perspectief op een 

duurzame toekomst. In de afgelopen vier jaar zijn belangrijke stappen gezet in deze richting. In 

financieel opzicht staat Maassluis er goed voor. Maassluis is blijven bouwen, zoals het voortzetten 

van de herstructurering van de Burgemeesterswijk, maar ook op het Balkon. Dat lukte in 

Maassluis, ondanks de landelijke tegenwind op de woningmarkt. We hebben solide sociale 

voorzieningen kunnen opbouwen voor mensen, die om welke reden dan ook, ondersteuning hard 

nodig hebben. Maassluis is mooier, veiliger en schoner geworden. We hebben veel bereikt, maar 

er is nog veel meer te doen.  

Die agenda voor de toekomst van Maassluis vindt u in dit verkiezingsprogramma. Dit alles met het 

doel Maassluis sterker en socialer te maken. Lees het programma door, blader er doorheen of 

zoek gericht het onderwerp uit dat u het meeste interesseert. Maar onthoudt een ding: meer dan 

ooit doet het er straks toe wie in Maassluis de besluiten neemt. Lokale politiek – ook in Maassluis - 

wordt in de komende vier jaar namelijk alleen maar belangrijker. Het doet er meer dan ooit toe 

welke keuzes in de komende vier jaar in Maassluis worden gemaakt. En door wie. Omdat in de 

komende jaren de verantwoordelijkheid voor essentiële publieke voorzieningen - de langdurige 

zorg voor ouderen en gehandicapten, de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening – in de handen van 

gemeenten komt. Van Den Haag naar Maassluis dus. 

 

Dat is een goede ontwikkeling. Want in de gemeenten - dichtbij mensen - wordt de strijd tegen de 

grote instellingen, tegen de vermarkting van de samenleving gewonnen. Daar wint de menselijke 

maat. In onze gemeente worden de juiste contacten gelegd tussen werkgevers en werkzoekenden. 

En worden plekken vrijgemaakt voor diegenen die niet 100% productief zijn maar daarom niet 

minder recht hebben op een baan, gewoon bij een baas, tussen collega's. In de buurt wordt 

afgerekend met de stopwatch-cultuur door uitbesteding en aanbesteding en wordt de zorg op 

maat geleverd. 

De PvdA Maassluis is trots op Maassluis en op het grote stempel dat we hebben kunnen drukken 

op deze mooie stad. Dat kunnen we als PvdA alleen door de brede steun van de Maassluise 

inwoners.  

 

Ik vraag daarom om uw steun op 19 maart, voor een sterk en sociaal Maassluis.  

 

Arnold Keijzer  

Lijsttrekker PvdA Maassluis  
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RE SULTATE N UIT  DE PE RI ODE  2010-  2014 

Voor de verkiezingen in 2010 stelde de PvdA het verkiezingsprogramma “sociaal en duurzaam” 

vast. Na de verkiezingen, waar de PvdA opnieuw de grootste partij van Maassluis werd, hebben we 

in een coalitie met VVD en VSP samengewerkt vanuit het coalitieakkoord “De uitdaging: naar een 

sociaal, solide en duurzaam Maassluis”. Uit ons verkiezingsprogramma en coalitieakkoord zijn 

veel zaken gerealiseerd. Zo zijn we onder meer trots op: 

• Extra investering en groter bereik bijzondere bijstand -> armoede bestrijden  

• Rotterdampas goedkoop gehouden voor de minima in Maassluis –> voorkomen sociaal isolement 

• Behoud en nieuwbouw Lely Industries voor Maassluis -> honderden banen erbij 

• Behoud betaalbare woningen voor Maassluizers –> wonen voor ieder inkomen 

• Aanleg grote natuurspeeltuin voor kinderen in Maassluis (oplevering 2014) –> kinderen! 

• Tegengaan van werkloosheid -> daling van aantal mensen in de bijstand 

• Betere aanpak schulden en armoede: o.a. door samenwerking –> hulp voor de meest kwetsbaren  

• Bouw De Vloot -> een woon-zorgcomplex binnen een echte woonservicezone in Maassluis  

• Opknappen historische binnenstad van Maassluis –> aantrekkelijke binnenstad 

• Openstelling winkels op zondagen -> keuzevrijheid voor inwoners en ondernemers 

• Invoering, behoud en verruiming startersleningen -> ook jongeren krijgen een kans op woning  

• Bouw 2e fase Het Balkon, start 3e fase met o.a. maatschappelijk gebonden eigendom en 

betaalbare woningen -> betaalbaar wonen in een mooie gemengde wijk 

• Duurzaamheid: -> o.a. instellen duurzaamheidsfonds, gezamenlijke inkoop zonnepanelen, 

energiereductie bij gemeentelijke gebouwen, beter oud papier inzamelen 

• Bouw 2e fase Burgemeesterswijk, start 3e fase -> afmaken van gemengde nieuwe wijk 

• Initiatief stadslandbouw op braakliggende gronden -> aantrekkelijke stad 

• Bouw eerste appartementen langs de Waterweg op het Balkon -> veel tevreden nieuwe bewoners 

• Bouw fiets / voetbrug over de Keersluis (oplevering 2014) -> veiliger Havenplein  

• Ombouw afrit 7 bij Maasland tot dubbele rotonde -> betere verkeersveiligheid en doorstroming 

• Besluit tot aanleg rotondes op Laan 40-45 (2014 uitvoering) -> veiliger, mooier en sneller 

• Veiliger Havenplein -> door slimme ingrepen meer bescherming voor fietsers en voetgangers 

• Aanleg nieuwe begraafplaats en verkoop bedrijventerreinen op de Dijk -> impuls economie 

• Aanleg Kunstgrasvelden: BeQuick, VDL en Evergreen -> sporten op goede voorzieningen 

• Ambulant jongerenwerk d.m.v. schoolbus -> minder vandalisme en overlast 

• Maassluis is door moeilijke maatregelen financieel gezond geworden -> financiën op orde  

• Invoering buurtpreventie en uitbreiding aantal toezichthouders -> veiligheid verhogen 

• Behoud muziekonderwijs in Maassluis na het faillissement van OpMaat  

• Verbouwing en verzelfstandiging van Museum Maassluis -> sluiting afgewend  

• Schuurkerkje behouden voor culturele en maatschappelijke doeleinden  

• Jeugdtheaterschool -> introductie op initiatief PvdA en behoud van jeugdtheaterschool  

• Opknappen Koningshoek (renovatie is gestart) -> aantrekkelijk winkelvoorzieningen 

• Akkoord over bebouwing Dijkpolder onder strenge voorwaarden -> goede verkeersafwikkeling als 

voorwaarde voor bouw nieuwe wijk 

• Lage gemeentelijke lasten voor de burgers -> sober en doelmatig met belastinggeld  
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VERANTWOORDING EN DANK  
 

U leest het verkiezingsprogramma van de PvdA Maassluis 2014-2018 getiteld ‘Sterk en Sociaal’. 

Een belangrijk document waarin onze voornemens voor de toekomst van Maassluis zijn 

beschreven.  

 

Het verkiezingsprogramma tot stand gekomen door de medewerking van velen. Veel fractieleden 

en beide wethouders hebben zeer actief bijgedragen aan het verkiezingsprogramma. Belangrijker 

is dat zij vervolgens met leden, een flink aantal organisaties, instellingen, betrokkenen en experts 

uit de dagelijkse praktijk in gesprek zijn gegaan over de toekomst van Maassluis: wat moet er 

anders of beter, welke nieuwe uitdagingen komen op Maassluis af? Dat waren vaak bijzondere, 

openhartige gesprekken waar enorm veel kennis en informatie is uitgewisseld.  

 

Daarnaast is de invloed van ‘de straat’ groot geweest. De PvdA Maassluis is nu al een aantal jaar 

een zaterdag per maand op wijkbezoek en neemt enquêtes af bij de inwoners van Maassluis. Juist 

die werkwijze, laagdrempelig, benaderbaar en actief op zoek naar wat er leeft in de buurten maakt 

dat er ook veel concrete zaken zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma. Er zijn andersom 

ook veel kleinere zaken niet in dit programma. Die pakt de PvdA wel op, maar omdat ze vaak 

slechts voor een enkel buurt of straat relevant zijn, staan ze niet in dit programma. 

 

Ik wil al die mensen bedanken voor hun tijd, inzet en vaak waardevolle adviezen. Het 

verkiezingsprogramma is uiteindelijk geschreven door het redactieteam dat bestond uit Peter van 

Baalen, Arnold Keijzer, Joop Luijendijk en Sjoerd Kuiper. Zij hebben uiteindelijk al het schaaf en 

schrijfwerk gedaan en het concept verkiezingsprogramma aan het afdelingsbestuur aangeboden. 

Mijn dank gaat dan ook uit naar deze partijgenoten, die naast de drukke normale werkzaamheden 

veel tijd vrij hebben gemaakt.  

 

Uiteindelijk is dit programma unaniem vastgesteld door de leden van de PvdA Maassluis tijdens de 

algemene ledenvergadering van 11 december 2013 en onderschreven door alle kandidaat 

raadsleden. Daarmee is het onze inzet geworden voor een sterk en sociaal Maassluis in periode 

2014 – 2018.  

 

Ik wens u veel leesplezier.  

 

Pieter Hoogenraad 

Afdelingsvoorzitter PvdA Maassluis  
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OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID  

 

Veiligheid vormt de basis voor Maassluis als sterke en sociale stad. Elke burger moet zich, 

ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en etniciteit, op elk tijdstip van de dag en op elke 

plek in de stad veilig weten. Hoewel de inwoners van Maassluis, zoals uit recent onderzoek blijkt, 

zich redelijk veilig voelen in de stad, kan dit nog altijd beter. Een sterke en sociale stad is een 

veilige gemeente. De PvdA zet in op preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet. 

De gemeente en politie dragen samen verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad. Het is 

onmogelijk voor de gemeente en de politie op alle plaatsen tegelijkertijd te zijn. Daarom werken 

we samen met woningbouwcorporaties, welzijns- en zorginstellingen, brandweer, politie, 

onderwijs, en bedrijven. Deze samenwerking heeft alleen kans van slagen als ook de bewoners 

hierbij betrokken zijn. Bij het signaleren en melden van onveilige gebeurtenissen, ontwikkelingen 

en ontwikkelingen is ieders inzet belangrijk voor onze stad. De gemeente stimuleert en faciliteert 

deze betrokkenheid.  

De PvdA is sterk voorstander van een wijkgerichte aanpak van de openbare orde en veiligheid. De 

politie, de gemeentelijke toezichthouders en handhavers, het jongeren- en welzijnswerk en bij 

voorkeur ook de woningcorporaties moeten op wijkniveau nauw samenwerken, en regelmatig 

samen aan de slag gaan.  

 

De PvdA staat voor: 

• Veiligheidsbeleid. De PvdA wil een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en 

handhaven (repressie) waar dat moet. Preventie moet voorop staan: in beleidsvorming, fysieke 

maatregelen die overlast voorkomen, gerichte voorlichting van (diverse groepen) inwoners, 

enzovoorts.  

• Bestrijden woonoverlast. De PvdA vindt dat het vastgestelde protocol woonoverlast strikt moet 

worden toegepast en na 2 jaar worden geëvalueerd.  

• Samenwerking en informatie uitwisseling moet worden geoptimaliseerd: niet alleen met 

organisaties buitende gemeente, maar ook binnen de gemeente. Zo worden problemen sneller 

opgepakt en opgelost.  

• Toezichthouders. De PvdA vindt dat toezichthouders een belangrijke rol vervullen en voldoende 

bevoegdheden moeten hebben. Zij moeten ook in de avonduren zichtbaar zijn op straat.  

• Bewoners betrekken we bij de veiligheid. De PvdA wil bewoners betrekken bij veiligheid. Niet 

alleen bij het maken van beleid maar ook bij de uitvoering ervan. Buurtpreventie is daar een goed 

voorbeeld van.  
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• Snelle afhandeling Schoon, Heel en Veilig. De PvdA vindt dat meldingen bij het meldpunt Schoon, 

Heel en Veilig binnen de afgesproken termijn moeten worden afgehandeld. Melders worden 

geïnformeerd over de afhandeling. 

• Aanrijdtijden ambulances. De PvdA vindt dat ambulances binnen de gestelde normen moeten 

aankomen.  

• Overlast bestrijden. De PvdA wil dat overlast in de openbare ruimte (o.a. vandalisme )hard wordt 

aangepakt. 

• Alcoholmisbruik. De PvdA wil een stevige aanpak van alcoholmisbruik. Te beginnen met jongeren, 

waarvan er in Maassluis te veel te jong alcohol drinken. Ouders hebben hierbij de eerste 

verantwoordelijkheid. Door betere voorlichting van jongeren en ouders willen we overmatig 

alcoholgebruik tegengaan. 

• Huiselijk geweld. De PvdA geeft prioriteit aan opsporing, signalering en aanpak van de diverse 

vormen huiselijk geweld. 

• Oud en nieuw. De PvdA is voorstander van het organiseren een centrale activiteit voor jongeren 

tijdens de jaarwisseling. 
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WONEN 
 

De PvdA vindt dat alle inwoners van Maassluis goed moeten kunnen wonen. Of je nu jong of oud 

bent, starter of doorstromer, arm of rijk, of je alleenstaand bent of een groot gezin hebt, huurt of 

koopt, uit Maassluis komt of van elders. Dit betekent dat we blijven werken aan gemengde wijken 

met kwalitatief goede woningen, betaalbare huizen voor ieder inkomen, plezierige wijken met 

voldoende speelruimte voor kinderen, waar je ‘normaal’ kunt parkeren en je hond kan uitlaten.  

 

Woningmarkt: landelijke trends 

Landelijke trends en ontwikkelingen zoals stijgende werkeloosheid, steeds meer ZZP-ers, meer 

tijdelijke contracten, dalende woningwaarden, restschulden en terughoudende banken bij 

hypotheekverstrekking raken ook Maassluis. Dat maakt dat veel mensen hun huis niet (kunnen) 

verkopen en dat starters niet gaan kopen. Ook op het gebied van huren is er veel gaande: meer 

vraag naar duurdere huur eengezinswoningen, de inkomensafhankelijke huurverhoging, 

scheefgroei tussen huurders onderling. Dat heeft allemaal effect op de woningmarkt in Maassluis.  

Betaalbare woningen voor iedereen 

De PvdA heeft altijd gestreden voor voldoende goedkope woningen voor mensen met een laag en 

middeninkomen. Het aantal sociale huurwoningen is de afgelopen decennia fors afgenomen. De 

rek is daar nu wel uit: veel minder sociale woningbouw komt neer op het verjagen van mensen 

met een laag inkomen. Het is daarom erg belangrijk de ontwikkelingen op sociaal en economisch 

vlak samen met Maasdelta en andere partners nauwgezet te blijven volgen om te zorgen dat 

mensen met een laag inkomen betaalbaar kunnen blijven huren. De PvdA wil dat in de komende 

periode de spreiding van woningprijzen (zowel in de huur- als de koopmarkt) goed wordt 

afgestemd op de financiële mogelijkheden van eigen inwoners en die van de regio. De meest 

recente onderzoekscijfers
1
 laten zien dat in Maassluis 38% van de huishoudens een besteedbaar 

inkomen van minder dan 19.000 euro per jaar heeft. 43% van de huishoudens heeft een inkomen 

tussen de 25.100 en de 47.000 euro per jaar. Slechts 19% van de huishoudens heeft een inkomen 

van meer dan 47.000 euro per jaar. Er is door eisen van banken voor, restschulden en 

verdampende overwaarden ook veel minder vermogen beschikbaar. Daarmee kon voorheen een 

duur huis ten opzichte van een bescheiden inkomen haalbaar worden.   

                                                                    
1
 Rotterdams centrum voor onderzoek en statistiek, feitenkaart inkomensgegevens Rotterdam en regio. bewerking 

van cijfers CBS, uitgave december 2012. Weergegeven is het besteedbaar inkomen: dat is het netto 

loon/uitkering/pensioen, minus belasting en sociale premies, met dien verstande dat fiscale huurwaarde bijgeteld, 

en betaalde hypotheekrente afgetrokken is. Ook is Kinderbijslag meegeteld. Ook ziektekostenpremies in mindering 

gebracht. Huursubsidie is buiten beschouwing gelaten. 
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De PvdA vindt daarom dat er in nieuwbouw- en herstructureringsprojecten moet worden gewerkt 

met de volgende verdeling: 

38% sociaal (huur/koop) d.w.z. met een huur minimaal 50 euro onder de grens voor huurtoeslag 

(681 euro vanaf 1/7/2013). Bij de koopsector houden we daarbij de klassen aan zoals in Woon 

2012 vastgesteld: ‘zeer laag’ tot 168.000, en ‘laag’ tussen 168.000 en 200.000  

40% middelduur huur/koop (met meer huur dan koop) huur tussen 681 en 900 euro en qua koop 

sluiten we aan bij de prijzen van Woon2012 ‘midden laag’ tussen 200.000 en 250.000 en ‘midden 

hoog’ 250.000 tot 320.000 

22% dure huur/koop (o.a. vrije kavels) huur boven de 900 euro en koop meer dan 320.000 

Jongeren 

We willen een Maassluis waar ook jongeren graag blijven of gaan wonen. Dit betekent naast 

betaalbare flatwoningen ook een goed verenigingsleven, goede scholen, voldoende 

speelgelegenheid; kortom fijne wijken waar kinderen kunnen opgroeien. Dat zorgt er op langere 

termijn voor dat Maassluis een vitale stad blijft.  

Vergrijzing 

Ouderen blijven tegenwoordig tot hoge leeftijd vitaal. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de 

samenleving. De PvdA wil daarom zorgen voor goede levensloopbestendige woningen waar 

ouderen lang mogelijk plezierig zelfstandig kunnen blijven wonen. Die woningen dienen geschikt 

te zijn om, zonodig, ook zorg aan huis mogelijk te maken. Voorbeelden zijn de woonservicezones, 

het woon-/zorgcomplex De Vloot en de levensloopbestendige woningen liggend in een 

woonservicezone. Aandacht voor continue ontwikkeling van de drie woonservicezones is 

belangrijk met het oog op de vergrijzing. 

Slopen 

Sociale problemen lossen we niet op door de woningen te slopen. De PvdA is zeer terughoudend 

met slopen van woningen. Slopen is slechts een optie wanneer de kwaliteit van de woningen 

onvoldoende is (o.a. verouderde woningen, slechte isolatie etc.) en renovatie niet kan. De flats aan 

de Guido Gezellellestraat, de Mgr. Beckerslaan en de Bilderdijklaan zullen daarom moeten worden 

gesloopt.  

 

Inwoners betrekken bij eigen woon- en leefomgeving 

De eerste ervaringen van het betrekken van bewoners bij de eigen woon- en leefomgeving in het 

gebiedsoverleg bieden ruimte voor verbetering. De PvdA wil wijkbudgetten laagdrempelig inzetten 

voor initiatieven vanuit de eigen wijk, waarover bewoners (binnen bepaalde kaders) zelf beslissen. 
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Duurzaamheid  

De PvdA wil de kansen van duurzaam bouwen optimaal benutten: energiezuinige nieuwbouw 

wordt de norm. Dat is niet alleen goed voor het milieu en klimaat, maar ook voor de portemonnee 

van de bewoners. Bij nieuwbouw is energie- en CO2 reductie eenvoudig, maar de grootste winst is 

te behalen in de bestaande woningen. De PvdA wil duurzame koopwoningen (via een fonds met 

goedkope leningen), huurwoningen en instellingen en bedrijven. De gemeente moet bewoners 

(huurders en kopers) hierover actief informeren, stimuleren, inspireren.  

 

De PvdA staat voor: 

• Startersleningen. De PvdA zet de startersleningen voort, om jongeren in Maassluis een huis te 

laten kopen. 

• Betaalbare huurwoningen: De PvdA wil in overleg met Maasdelta voldoende goedkopere 

huurwoningen beschikbaar houden voor Maassluise starters. 

• Voldoende sociale woningbouw. De PvdA wil dat in Maassluis de sociale woningvoorraad niet 

minder dan 38% van het totaal wordt.  

Sociale woningbouw in projecten. Om ook in de toekomst nieuwe kwalitatief goede woningen 

voor de lagere inkomens beschikbaar te houden wil de PvdA in de grotere nieuwbouwprojecten 

38% sociale woningbouw realiseren.  

• Betaalbare woningen voor middeninkomens. De PvdA wil in nieuwe projecten een aanzienlijk deel 

van de woningen in de categorie middelduur laten realiseren, met de nadruk op huurwoningen.  

• Levensloopbestendig bouwen. De PvdA wil de vergrijzing o.a. goed opvangen door 

levensloopbestendig bouwen (bijvoorbeeld in de woonservicezones)  

• Particulier opdrachtgeverschap. De PvdA wil maximale ruimte voor mensen die als particulier 

opdrachtgever hun eigen huis willen (laten) bouwen (dat kan in alle prijsklassen, zie o.a. Almere) 

• Fijne wijken. De PvdA wil investeren in mooie, goed onderhouden wijken. Waar voldoende ruimte 

voor spelen, groen en plezierig wonen (zie ook parkeren bij verkeer) 

• Wijkbudgetten. De PvdA zet wijkbudgetten in waarmee bewoners zelf bepalen wat er in de eigen 

wijk wordt aangepakt 

• Duurzaam bouwen. De PvdA wil de kansen van duurzaam bouwen worden optimaal benut: 

energiezuinige nieuwbouw wordt de norm 

• Energie- en CO2 reductie in bestaande gebouwen. De PvdA wil duurzame koopwoningen (via een 

fonds met goedkope leningen), huurwoningen (Maasdelta) en instellingen en bedrijven. De 

gemeente gaat actief informeren, stimuleren, inspireren.  
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BOUWPROJECTEN 
 

Balkon  

Het Balkon is een aantrekkelijke wijk, het prachtige uitzicht, de centrale ligging en de betaalbare 

woningen lokken nieuwe bewoners. De PvdA geeft prioriteit aan het voltooien van deze wijk.  

 

Burgemeesterswijk  

In de Burgemeesterswijk is al erg veel gesloopt, gebouwd en opgeknapt. De PvdA geeft nu 

prioriteit aan het verder ontwikkelen van de braakliggende gronden. Na 2021 worden de twee 

flats aan de Burgemeester Zaneveldstraat daarbij betrokken. De komende jaren moet er veel 

aandacht zijn voor leefbaarheid.  

 

De Vliet 

De Vliet kan pas worden gesloopt als er voldoende vervangende seniorenwoningen in het 

centrum/Sluispolder West zijn gebouwd. De bewoners van de Vliet moeten kunnen verhuizen naar 

een nieuw complex voordat wordt begonnen aan sloop van het bestaande gebouw. De PvdA 

merkt dat veel senioren niet verspreid willen wonen in flatjes. Juist vanwege de sociale contacten 

(bestrijden eenzaamheid) willen veel senioren in een complex met gezamenlijke voorzieningen 

wonen.  

Schuurkerk  

Het historische Schuurkerkje moet goed worden ingepast in de nieuwe wijk. De Schuurkerk komt 

alleen tot zijn recht als eromheen voldoende ruimte en/of stadspark wordt gecreëerd De huidige 

parkeerplaats dient daarbij betrokken te worden. 

Sluispolder West 

Sluispolder West is een gemengde wijk waar op dit moment het aantal werklozen het hoogst is, 

waar het verloop in huurders het hoogst is en waar kwalitatief slechte huurwoningen staan. 

Maasdelta heeft eind 2012 plannen gepresenteerd om Sluispolder West te herstructureren. In dat 

plan stond de sloop van (bijna) alle sociale huurwoningen van Maasdelta en de bouw van een veel 

kleiner aantal sociale huurwoningen. De PvdA wil dat Sluispolder West een gemengde wijk blijft 

met betaalbare, kwalitatief goede woningen voor iedereen. 

De plannen voor Sluispolder West kunnen niet los worden gezien van die van de Binnenstad en de 

Vliet. Het scharnierpunt van die plannen is het parkeerterrein aan de P.C. Hooftlaan/Zuidvliet 

(vroeger een RK kerk). De PvdA vindt dat in de plannen voor deze gebieden voldoende ruimte 

moet worden opgenomen voor parkeren voor de binnenstad. Het parkeerterrein voorziet in een 

grote behoefte. De PvdA wil dit terrein grotendeels behouden voor parkeren en/of evenementen, 

tenzij er een goed alternatief wordt gevonden.  

 

 

De PvdA zal de plannen voor Sluispolder West beoordelen op: 
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- Voldoende woonruimte voor mensen met een laag of midden inkomen 

- Huisvesting senioren van de Vliet 

- Voldoende ruimte in het centrum voor parkeren en evenementen  

- Nieuwe school en sportzaal in een nieuwe wijk.  

Dijkpolder  

In de Dijkpolder is het prachtige, zeer energiezuinige gebouw van Lely Industries verrezen. 

Daardoor zijn honderden extra banen in Maassluis gecreëerd. Onder strikte voorwaarden steunt 

de PvdA de plannen voor woningbouw in de rest van de Dijkpolder:  

- verkeers- en milieuveilige afwikkeling van het verkeer,  

- het verkeer moet geen hinder voor de rest van de gemeente opleveren (dus akkoord met de 

gemeenten Midden Delfland en Westland over de aanpassingen bij afrit 6 en 7 voor 

toestemming voor bebouwing),  

- de woningbouw moet de projecten Balkon en Burgemeesterswijk niet verstoren. Bij 

bebouwing van de Dijkpolder moet de geluidswal in een vroegtijdig stadium worden 

aangelegd.  

Kapelpolder 

De Kapelpolder is een wijk waar wonen en werken vlak naast elkaar bestaan. Daarom verdient de 

leefbaarheid er bijzondere aandacht. De PvdA vindt dat de nieuwe woningbouw in de Kapelpolder 

moet passen bij de huidige sociale structuur van de wijk het Stort.  

De Dijk 

De invulling van het gebied De Dijk dient voortvarend te worden opgepakt, met een goede 

inpassing in het groene profiel langs de Nieuwe Waterweg. De PvdA vindt dat bij de verdere 

ontwikkeling van De Dijk de verkeerstechnische aansluiting van het nieuwe bedrijventerrein op de 

Vlaardingsedijk verkeersveiliger moet worden. De snelheid van het doorgaand verkeer wordt 

verlaagd. De positie van fietsers rondom de spoorwegovergang verdient verbetering.  

Kade 

De PvdA geeft vooralsnog geen hoge prioriteit aan de Kade. Het gebied de Kade (huidige Conline 

terrein) is aangewezen voor herstructurering. De PvdA wil op die plek een combinatie van wonen 

(aan het water) en werken en parkeren (richting station). Bij de uitvoering dient goede afstemming 

plaats te vinden met de andere bouwlocaties. Voordat er een akkoord wordt gesloten over 

bebouwing van de Kade moet er duidelijkheid zijn over een voldoende duurzame ontsluiting. 

Daarbij ook rekening wordt gehouden met het extra verkeer dat de bebouwing op De Dijk oplevert 

en de veiligheid van het Havenplein. De PvdA is sterk voorstander van het doortrekken van de 

Laan 40-45, met een tunnel naar de Veerstoep.  
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ECONOMIE  

 
Een florerende lokale economie is essentieel voor de ontwikkeling van de stad. Dit levert niet 

alleen werkgelegenheid op, maar draagt ook bij aan de vitaliteit van de stad. We denken hierbij 

aan de rol die het Maassluise bedrijfsleven speelt bij grootschalige evenementen (o.a. de Furieuze) 

en kleinschalige activiteiten (bijv. op de Markt), het verenigingsleven op het gebied van cultuur en 

sport en het initiëren en organiseren van andere activiteiten. 

Van belang hierbij is een goed lokaal ondernemingsklimaat, waarbij het gemeentebestuur nauw 

samenwerkt met de lokale ondernemers die vertegenwoordigd zijn in Maassluise 

ondernemingsvereniging (MOVE) en de diverse winkeliersverenigingen. Onze visie op de 

ontwikkeling van de Maassluise economie heeft vijf speerpunten: 

1. behouden en faciliteren van huidige economische bedrijvigheid (bijv. Lely Industries en 

MTS Europroducts) 

2. uitbreiding en diversifiëring van winkelvoorzieningen; 

3. uitbreiding van de zorgeconomie (bijv. woonservicezones) 

4. uitbreiding toerisme-economie; 

5. goede inpassing van het gemeentelijk re-integratiebedrijf Dukdalf in de lokale economie. 

Bedrijventerreinen 

Nieuwe bedrijven die zich vestigen in Maassluis mogen geen zware belasting vormen voor het 

milieu. De PvdA is van mening dat op de locaties De Dijkpolder en De Kade wonen en werken hand 

in hand kunnen gaan. Bij de bebouwing van deze locaties dient rekening gehouden te worden met 

het groeiend aantal zelfstandige ondernemers (zelfstandigen zonder personeel) dat vanuit huis 

werkt. 

Winkelcentra 

Gelet op de langgerekte structuur van de stad is Maassluis het best gediend met een goede 

spreiding van winkelcentra. Bij de herontwikkeling van de winkelcentra Koningshoek en 

Binnenstad is het van groot belang dat het aanbod van winkelvoorzieningen van meet af aan op 

elkaar wordt afgestemd. 

Goede winkelvoorzieningen zijn essentieel voor een aantrekkelijke stad. De PvdA steunt de recent 

vastgestelde detailhandelsvisie: de primaire winkelvoorzieningen worden geconcentreerd in 

Koningshoek, (ZIE DPO de Binnenstad). Palet en Steendijkpolder bedienen in Maassluis Oost en 

West klanten als wijkwinkelcentra. De afgelopen jaren is de buitenruimte bij de winkelcentra 

Steendijkpolder en Palet opgeknapt. De nieuwe eigenaar van de Koningshoek is bezig met het 

opknappen van het winkelcentrum. De PvdA juicht de verdere plannen voor het opwaarderen van 

de Koningshoek van harte toe.  
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Binnenstad 

De Binnenstad is mooi opgeknapt. Nu wil de PvdA ook doorpakken en een reclamebeleid invoeren, 

waarmee niet alleen de ‘vloerbedekking’ van de binnenstad mooi wordt, maar ook het ‘behang’. 

Een zogenoemd ‘straatje van ambachten’ kan de aantrekkingskracht van de Binnenstad als 

winkelgebied versterken. 

De historische binnenstad biedt goede mogelijkheden om het toerisme te versterken. De 

ontwikkeling van de Museumhaven speelt hierbij een belangrijke rol. Maar ook een jachthaven in 

de Binnenhaven en openstelling van de Monstersche Sluis zal een positieve uitwerking hebben op 

toerisme en economische ontwikkeling. 

De PvdA staat voor: 

• Goed ondernemersklimaat. De PvdA wil het ondernemingsklimaat in Maassluis bevorderen, door 

onder andere optimale samenwerking tussen gemeente en ondernemers.  

• Ruim winkelaanbod. De PvdA wil een uitbreiding winkelvoorzieningen, inclusief 

zondagsopenstelling. 

• Afstemming en belangenafweging. Goede afstemming tussen ontwikkeling van Koningshoek en 

Binnenstad. 

• ZZP-ers. De PvdA zal rekening houden met de vraag van zelfstandigen zonder personeel naar 

goede woon-werk-huisvesting. 

• Bedrijvigheid. De PvdA wil uitbreiding van het aantal bedrijven, liefst met lage milieubelasting. 

• Behoud werkgelegenheid. De PvdA wil een actief beleid voeren om bestaande bedrijven te 

behouden voor Maassluis. 

• Toerisme en jachthaven. De PvdA wil een versterking van het toerisme t.b.v. de lokale economie. 

O.a. door ruimte geven voor pleziervaart in de Haven (jachthaven) en het aanpassen van de brug 

in de P.C. Hooftlaan over de Noordvliet zodat deze normaal te openen is. 

• Monstersche Sluis. Openstellen Monstersche Sluis zodat pleziervaart mogelijk is. 

• Aantrekkelijke Binnenstad. Goed reclamebeleid, investeren in de Binnenstad en het creëren van 

een “straatje van ambachten” in de Binnenstad. 
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VERKEER  
 

De PvdA vindt dat Maassluis duurzaam goed bereikbaar moet blijven. Met de auto, maar ook met 

de fiets en het openbaar vervoer. Een goede afwikkeling van het (gemotoriseerde) verkeer is 

daarvoor van belang. Binnen de gemeente stelt de PvdA veiligheid in het verkeer boven snelheid.  

Maassluis liep voorop met het weren van brommers van het fietspad. De Westlandse weg is 

aangepast naar enkele rijbanen met middenberm en rotondes. Fietsers hebben nu voorrang op de 

rotondes. Daarna kwamen, vooral op initiatief van de PvdA, de grote rotonde bij Mozartlaan met 

dubbelzijdig fietspad, de tunnel naar het Balkon, de dubbele rotonde bij afrit 7 van de A20. 

Momenteel wordt gewerkt aan de fietsvoetbrug om het Havenplein veiliger te maken.  

De PvdA staat voor: 

• Laan 40-45: aanleg rotondes (en verkeerslichten bij Julianalaan) en daarmee de weg een gepaste 

entree van de stad maken. Maar vooral voor een betere doorstroming, minder geluidsoverlast en 

meer verkeersveiligheid. (tweerichtingsfietspad tussen Julianalaan en Vermeerlaan). 

• Leefbaarheid. Geluid- en milieuoverlast als gevolg van verkeersdrukte voorkomen of beperken  

• Schoon vervoer stimuleren. Elektrisch vervoer (auto en fiets) stimuleren en faciliteren. O.a. door 

het realiseren van openbare laadvoorzieningen in centrumgebieden en woonwijken, realistisch en 

klantvriendelijk beleid met laadpalen voor bewoners zonder eigen parkeerplaats.  

• Dijkpolder goed ontsluiten. Handhaven van de verkeerskundige voorwaarden die zijn verbonden 

aan bebouwing Dijkpolder: pas toestemming bouwen na akkoord met buurgemeenten over 

aanpassingen rondom de A 20 afritten 6 (Coldenhove) en 7 (Oude Veiling), optimale aansluiting 

Maasdijk en Westlandseweg.  

• Tegengaan sluipverkeer. Onder meer door handhaving en maatregelen op Noordvliet en Zuidbuurt 

• Veilige verkeersroutes. De route P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat, Marelplein, Wagenstraat 

moet geen doorgaande route door de stad meer zijn. Het doorgaand verkeer moet om het 

centrum heen worden geleid. Deze centrumroute moet veiliger worden, mogelijkheden 

onderzoeken om er 30 km gebied van te maken. 

• Voordat er een akkoord wordt gesloten over bebouwing van De Kade moet er duidelijkheid zijn 

over een voldoende duurzame ontsluiting, waarbij ook rekening wordt gehouden met het extra 

verkeer dat de bebouwing op de Dijk oplevert en de veiligheid van het Havenplein. De PvdA is 

sterk voorstander van het doortrekken van Laan 40-45 met een tunnel naar de Veerstoep. 

• De Vloot beter bereikbaar maken. Permanent openstellen van de ‘ambulance doorgang’ op de 

oude Maasdijk/Vloot 
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Fietsen en voetgangers 

Fietsen moet een beter en aantrekkelijk alternatief worden voor de auto. Daarom moet er meer 

worden geïnvesteerd om het fietsen aantrekkelijk te maken. Ook voetpaden moeten goed worden 

onderhouden, zeker gelet op ouderen, schoolgaande kinderen en mensen die hulpmiddelen 

gebruiken (rollators, kinderwagens).  

 

De PvdA staat voor: 

 

• Boulevard Waterweg. Opwaarderen boulevard van Maassluis: langs de Waterweg een voetpad 

aanleggen om fietsers en voetgangers veilig van elkaar te scheiden 

• Betere fietspaden. Meer geasfalteerde, vrij liggende en voldoende brede fietspaden: o.a. langs de 

Merellaan. Beter onderhoud aan wegen en fietspaden: opknappen, asfalteren van fietspaden 

langs Albert Schweitzerdreef, Nobeldreef en Westlandseweg.  

• Fietsenstallingen. Behoud van de gratis bewaakte fietsenstalling bij de Koningshoek. Goede en 

veilige stallingen bij andere centrumfuncties: Binnenstad en NS-stations. In de wijken met veel 

portiekflats moet erop straat voldoende stallingruimte zijn, waar fietsen veilig kunnen worden 

gestald 

• Veilige woon-schoolroutes. Extra inzet op het veiliger maken van (woon-school) routes, vooral 

voor fietsers en voetgangers. Ook het parkeren rondom scholen hoort hier bij: stimuleren van 

fietsen, handhaven regels en aanleggen Kiss en Ride plaatsen.  

• Fietsstraten. Aanleg van fietsstraten: o.a. de Noordvliet (van P.C. Hooftlaan tot Rozenlaan) en 

Zuidvliet (van PC Hooftlaan tot de Potgieterstraat)  

• Vrij liggende fietspaden. Vrij liggend fietspad langs de Kwartellaan aanleggen. Waar nodig 

(vanwege de grote hoeveelheid autoverkeer) ook langs 30 km/h zones vrij liggende fietspaden 

aanleggen.  

• Knelpunten oplossen. Onder meer door goede doorgaande fietsroutes te maken (o.a. aansluiting 

fietsroute Binnenstad – Koningshoek bij de Beethovenlaan)  

 

Openbaar vervoer 

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor alle Maassluizers, niet alleen voor ouderen en jongeren, 

maar ook voor mensen zonder rijbewijs en/of zonder auto of voor wie kiest voor het milieu. Ook 

voor Maassluizers die wel gebruik maken van de auto, is goed openbaar vervoer van belang: soms 

is het veiliger, sneller, gemakkelijker en milieuvriendelijker.  

Busvervoer 

De buslijnen in Maassluis staan onder de druk. De PvdA wil de huidige buslijnen behouden. Vooral 

in de spits voorzien de bussen in een behoefte. Mocht met nieuwe bezuinigingen van de regio het 

busvervoer naar Rotterdam worden getroffen, dan ziet de PvdA een kleine, maar frequent 

rijdende ringbus door Maassluis, die reizigers naar de stations brengt als serieuze optie.  
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Hoekse Lijn:  

Met de ombouw van de Hoekse Lijn tot lightrail krijgt het spoor een kwaliteitsimpuls: snellere en 

directere verbindingen, een hogere frequentie van treinen en een derde station voor Maassluis. 

Dat draagt bij aan de bereikbaarheid van Maassluis en daarmee ook aan een goed 

vestigingsklimaat.  

De PvdA vindt dat de parkeeroverlast rondom de stations/haltes moet worden onderzocht en 

indien noodzakelijk aangepakt. Bij de nieuwe halte (Burgemeesterswijk) moet er ook voldoende 

parkeerruimte worden gemaakt om overlast in de wijken daar omheen te voorkomen. De PvdA 

eist optimaal tijdelijk vervoer tijdens de ombouwperiode: duizenden Maassluizers gebruiken de 

Hoekse Lijn immers dagelijks om van en naar werk/school te reizen.  

Parkeren 

Parkeren is ergernis nummer één in de meeste wijken. De afgelopen jaren zijn in diverse wijken 

concrete problemen aangepakt. De komende periode wil de PvdA het huidige beleid voorzetten: 

in nauw overleg met bewoners problemen oplossen of, waar dat niet mogelijk is, de problemen 

verzachten.  

De PvdA staat voor: 

• Parkeerruimte. Ruimere parkeernormen voor nieuwbouwwijken. Bij nieuwbouw projecten in 

bestaande in wijken moeten worden gebruikt om bestaande parkeerproblemen op te lossen, niet 

te verergeren.  

• Parkeerproblemen oplossen. In bestaande wijken oplossen in nauw overleg met bewoners, aanleg 

extra plekken. Bij voldoende draagvlak onder bewoners kan worden overgegaan tot ‘parkeren 

voor vergunninghouders’. 

• Opheffen van het parkeerfonds. 

• Zeer terughoudend omgaan met ‘parkeren op eigen terrein’ (vaak staan die plaatsen leeg en is er 

geen ruimte op straat om te parkeren). Geen grond meer uitgeven als ‘mandelig gebied’, waar 

bewoners zelf voor straatverlichting en onderhoud moeten zorgen.  

• Parkeren rondom winkelcentra. De winkelcentra (Binnenstad en Koningshoek) moet goed 

bereikbaar zijn: lopend, per fiets en auto. In het belang van ondernemers en winkelend publiek 

moet parkeren goed en zonder betaling kunnen. Het parkeerterrein aan de P.C. 

Hooftlaan/Zuidvliet (oude RK kerk) voorziet in een grote behoefte, de PvdA wil dat grotendeels 

behouden voor parkeren en/of evenementen, tenzij er een goed alternatief wordt gevonden. 

 

Geen Blankenburgtunnel  

De PvdA Maassluis was, is en blijft tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. Die tunnel is 

onzinnig, omdat het verkeer alsnog op de ring rond Rotterdam terechtkomt. En de 

Blankenburgtunnel verwoest een eeuwenoud, prachtig landschap. Er is ook een prima alternatief 

dat de ruit van Rotterdam echt ontlast: het Oranjetracé. De PvdA Maassluis zal blijven strijden 

tegen de Blankenburgtunnel. Totdat de spa de grond in gaat zijn er nog kansen. Als de 

Blankenburgtunnel er ondanks het verzet van Maassluis toch zal komen, moet deze goed mogelijk 

worden ingepast: niet zien, horen of ruiken en optimale inpassing in het polderlandschap.  
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DUURZAAMHEID,  LEEFOMGEVING EN NATUUR  
 

Al jaren is voor de PvdA is duurzaamheid een belangrijk uitgangpunt voor beleid. Steeds meer 

mensen en bedrijven worden zich bewust van het belang van duurzaamheid. De technologische 

ontwikkelingen op dit gebied gaan hard. Daarvan moet ook Maassluis optimaal gebruik maken. De 

afgelopen jaren is veel geïnvesteerd n duurzaamheid. Het blijft van groot belang om instellingen, 

bedrijven en bewoners te informeren, stimuleren en adviseren om duurzamer te leven en werken.  

Maassluis: pal tegenover grootschalige chemische industrie 

Maassluis ligt pal tegenover een van de grootste chemisch industriële complexen van Europa. De 

afgelopen jaren bleek o.a. door de ervaringen met Vopak, Odfjell en Abengoa dat deze bedrijven 

vaak een loopje nemen met de veiligheid van de eigen medewerkers en omwonenden. De PvdA 

wil via regionale en landelijke samenwerking stevige eisen stellen aan de chemische industrie met 

hardere sancties als de regels worden overtreden. De veiligheid en het woongenot van onze 

inwoners moet worden bewaakt.  

Gemeente als voorbeeld.  

De PvdA wil dat de gemeente als eigenaar en beheerder van gebouwen een duurzaam beheer 

voert. De gemeentelijke diensten moeten van milieu vriendelijke producten gebruik maken. De 

aankoop van de eerste elektrische auto’s, inkoop van groene stroom en inzet op energiebesparing 

is daar een goed begin van. De gemeentelijke organisatie is slechts een klein onderdeel binnen de 

stad: ook ondernemers en vooral inwoners moeten worden verleid om duurzame activiteiten te 

ontplooien. De gemeente heeft een belangrijke voortrekkersrol.  

Afvalscheiding  

De PvdA wil dat er meer afval gescheiden wordt ingezameld. Nu haalt Maassluis de landelijke en 

lokale doelen niet en wordt afval er zelfs steeds minder gescheiden ingezameld. De PvdA steunt 

het nieuwe oud papier ophaalsysteem met verenigingen.  

Natuur 

Nederland is het dichtst bevolkte land van Europa, Zuid Holland de dichtst bevolkte provincie van 

Nederland. Maassluis is de op 9 na dichtst bevolkte gemeente van Nederland.  

Om te kunnen recreëren in de natuur zijn Maassluizers dan ook grotendeels aangewezen op de 

natuur- en recreatiegebieden aan de randen van de stad, vooral in andere gemeenten. De 

afgelopen decennia is er veel geld en moeite geïnvesteerd om de natuur te beschermen, en ook 

geschikt te maken voor de broodnodige recreatie. De PvdA gaat verder op dat spoor: in regionaal 

verband zorgen voor ruimte voor groen en recreatie.  



20 

 

De PvdA vindt het belangrijk dat er goede fiets- en wandelvoorzieningen in stand gehouden 

worden en bijkomen. Uitvoering van de recreatienota zal in de komende raadsperiode verder 

vorm moeten krijgen. Daarbij zal er ook ruimte moeten zijn voor actieve recreatie in de stad en 

aan de randen van de stad.  

Maasluis moet een actieve rol blijven spelen bij het bewaken van de natuurwaarde van de Oranje 

buitenpolder en het in stand houden van de authentieke waarde van het Midden Delflandgebied 

zoals vastgelegd in het Landschaps- ontwikkelingsplan Midden Delfland (LOP). 

De PvdA staat voor: 

• Veilige chemische industrie. De PvdA wil de chemische industrie houden aan strenge normen en 

overtredingen strenger aanpakken.  

• Duurzaamheid. De gemeente heeft een voorbeeldrol in duurzaam beheer en is het verplicht aan 

haar inwoners duurzaam zuinig om te gaan met de gebouwen. Dat kan bijvoorbeeld door 

energiebesparing bij verlichting, verwarming, zonnecellen, isolatie, groene daken, afvalwater 

hergebruik etc. 

• Schoon Heel en Veilig. Aandacht voor ‘schone en hele’ wijken, kleine ergernissen snel oplossen 

en zo veel mogelijk voorkomen 

• Snelle afhandeling klachten en suggesties. Melden bij Schoon, Heel en Veilig moeteenvoudig zijn. 

Ze worden afgehandeld.  

• Betere afvalscheiding. Meer GFT containers om het groenafval zo veel mogelijk te scheiden. 

Meer afval inzamelingspunten plastic apart kunnen worden aangeboden, liefst bij iedere papier 

en glasbak. Als de capaciteit van afvalcontainers niet afdoende is, moet die worden verhoogd of 

moeten ze vaker worden geleegd.  

• Goede openbare verlichting. De verlichting moet bij vervanging slimmer en energiezuiniger 

worden uitgevoerd (dimbaar, LED verlichting, afhankelijk van verkeersaanbod etc.). De 

verlichting moet werken. . En als die toch uitvalt, moet deze zo snel mogelijk worden 

gerepareerd. De PvdA vindt dat burgers niet meer van het kastje naar de muur mogen worden 

gestuurd door allerlei bedrijven die deels verantwoordelijk zijn voor de openbare verlichting 

• Slimme rioolvervanging. De PvdA vindt dat riool en wegverhardingen altijd tegelijkertijd moet 

worden vervangen: zo wordt dubbel werk en dubbele overlast voorkomen. De overlast moet 

verder beperkt worden door de ‘Rotterdamse methode’ toe te passen, (daarbij hoeft de weg 

maar een keer opengebroken, door het gebruiken van betere technieken) 

• Geen chemische onkruidbestrijding. Onkruidbestrijding moet plaatsvinden zonder het toepassen 

van chemische bestrijdingsmiddelen.  

• Burgers betrekken bij hun leefomgeving. Initiatieven van bewoners, instellingen of verengingen 

om zelf gebieden schoon te maken moeten worden ondersteund.  

• Goed hondenbeleid. Er moeten goede voorzieningen van honden zijn. Ook dient het 

hondenbeleid strak te worden nageleefd. Hondenpoep is een grote ergernis van bewoners.  
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• Groen in de stad. De PvdA vindt groen in de stad van belang. Om te spelen, te recreëren en voor 

de ruimte in de stad. Dat groen moet in nieuwe wijken worden aangelegd.  

• Bomen behouden of planten. De PvdA wil jaarlijkse boomplantacties invoeren. Ook willen wij dat 

er terughoudend wordt gekapt. Wanneer kappen echt noodzakelijk is, wil de PvdA dat daar 

duidelijk over wordt geïnformeerd. 

• Behoud natuurwaarden. De PvdA wil de kwetsbare natuurwaarden van het Sterrenbos, 

Oranjebuitenpolder en rondom de Zuidbuurt (Aalkeetpolder) in stand houden 

• Recreatie aan de randen van de stad. Aan de randen van de stad is behoefte aan mogelijkheden 

voor actieve recreatie. De PvdA wil dat toestaan, mits in goede balans met de natuur.  

• Actief in de regio. Maassluis moet een actieve rol spelen in overleggen met buurgemeenten en 

overlegorganen om de natuur rondom de stad te beschermen.  
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ZORG EN SAMENLEVEN 
  

De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid, een 

gemeenschappelijke taak van inwoners, overheid en maatschappelijk actieve partijen. We zorgen 

dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een 

ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. De gemeente 

heeft de komende jaren de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te 

organiseren bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht van mensen en hun 

netwerken te versterken. De taken die van het Rijk naar de gemeente komen op het gebied van 

zorg, jeugd en arbeid geven nieuwe kansen om de kwaliteit van zorg voor de inwoners te 

realiseren. De verwachte nieuwe landelijke bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo)maken het extra noodzakelijk ervoor te zorgen dat mensen niet buiten de 

boot vallen.  

 De PvdA wil ervoor zorgen dat dat alle inwoners van Maassluis die ondersteuning nodig hebben, 

deze ook krijgen. Dit betekent dat deze voorzieningen toegankelijk en bereikbaar dienen te zijn. 

Goede voorlichting en informatie zijn onmisbaar. We accepteren niet dat mensen tussen wal en 

schip terechtkomen. 

Het geld dat de gemeente voor de WMO ontvangt, moet voor zorg en welzijn worden ingezet. Ook 

geld dat Maassluis straks krijgt voor de nieuwe naar de gemeente gedecentraliseerde taken, moet 

worden gebruikt voor de sociale doelen waar dat geld voor is bedoeld.  

Iedereen telt mee 

In Maassluis telt iedereen mee. De Maassluise sociale structuurvisie geeft de gewenste kwaliteit 

van de Maassluise samenleving goed weer. Voorkomen van uitsluiting en eenzaamheid is de 

opgave waarmee we als PvdA aan de slag willen. Door de vergrijzing zal meer moeten worden 

geïnvesteerd in zorg en welzijn voor ouderen. Dat geldt ook voor de ondersteuning van 

mantelzorgers en het intensiveren van vrijwilligersbeleid. 

 

Werken in de zorg 

Er werken veel Maassluizers in de zorg. Werk dat enorm belangrijk is en vaak fysiek en mentaal 

zwaar is. Vooral de mensen die werken in de thuiszorg lijken soms het kind van de rekening te 

worden. De PvdA zich maximaal inzetten om de werkenden in de zorg te steunen. Zij hebben recht 

op redelijke arbeidsvoorwaarden (salaris, werktijden, etc.) en verdienen steun en respect van alle 

Maassluizers voor het vaak onmisbare werk dat ze verrichten.  
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Mensen met beperkingen 

Ook mensen met een beperking tellen mee in Maassluis. We zorgen voor begeleiding naar werk 

of, indien noodzakelijk, een beschutte werkplek (zie werk en inkomen). We zorgen dat mensen zelf 

zo veel mogelijk regie kunnen voeren om met de benodigde hulp mee te doen in de samenleving. 

De PvdA vindt dat goede vervoersvoorzieningen daarbij horen. . Via de Wmo wordt een ruimhartig 

verstrekkingenbeleid gevoerd. Er komt een toegankelijkheidsprogramma waarbij alle knelpunten 

in openbare ruimte, in openbare gebouwen en openbare voorzieningen worden geïnventariseerd 

en zo snel mogelijk opgelost.  

 

Woonservicezones 

De PvdA vindt dat ook in Maassluis Oost en West een woonservicezone moet worden 

gerealiseerd. Samen met de inwoners en in nauwe samenwerking met corporaties, 

zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere organisaties wil de PvdA nieuwe kwaliteiten in de 

buurten op het gebied van welzijn, zorg en veiligheid. Nadrukkelijk wordt hierbij ook gekeken naar 

woon- en leefmogelijkheden voor mensen met een beperking. 

Preventie en opvang  

De PvdA wil de gezondheid van de Maassluise inwoners bevorderen. Mogelijkheden op preventief 

terrein worden optimaal benut. Goede zorg en opvang voor daklozen en alcohol- en 

drugsverslaafden komen ten goede van de kwaliteit van de stad.  

Integratie=meedoen 

Uitgangspunt van integratiebeleid is meedoen. Wij zijn ervan overtuigd dat actieve deelname van 

nieuwe Nederlanders op economisch, sociaal, cultureel en sportief gebied cruciaal is voor het 

integratieproces. Het beleid moet er dan ook primair op zijn gericht om belemmeringen die 

actieve deelname aan de Maassluise samenleving verhinderen, weg te nemen.  

De PvdA staat voor: 

• Nieuwe samenwerkingen. Maatschappelijk aanbesteden wordt als instrument ingezet om als 

gemeente samen met inwoners en professionals nieuwe zorg- en welzijnsmogelijkheden te 

realiseren 

• Gebiedsgerichte benadering. Zorg en welzijn zijn dicht bij de inwoners beschikbaar. We kiezen 

hierbij voor de gebiedsgerichte benadering zoals beschreven in de woonservicezones. 

Zorgpartijen, eerstelijnsgezondheidszorg werken samen in buurtgerichte zorg 

• Optimale communicatie. Betere en heldere informatie over alle voorzieningen en regelingen. 

Betere benutting van informatiepunten door o.a. voorlichting over Vraagraak.  

• Houd het simpel en toegankelijk. Vereenvoudiging formulieren en regels van o.a. 

langdurigheidstoeslag. 
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• Zorg en Welzijn combineren. Decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer 

aan elkaar te verbinden. De combinatie van zorg, welzijn, werk en inkomen (participatiewet) biedt 

nieuwe mogelijkheden. We gaan uit van de eigen kracht van de inwoners met eigen netwerken. 

• Samenwerking in het belang van alle inwoners. Uitgangspunt is gezondheidsbevordering in 

samenwerking met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundigen, eerstelijnsgezondheidszorg, 

ziekenhuis en gemeente. 

• PGB’s. Wij zijn voor het gebruiken van verschillende vormen van een persoonsgebonden budget 

(PGB). Hierbij wordt het doel, “zelfstandigheid bevorderende werking”, scherp voor ogen 

gehouden. Fraude pakken we hard aan.  

• Oudere migranten. We ontwikkelen een specifiek programma voor oudere migranten ter 

voorkoming van een dubbel isolement. Ook het leren kennen van de mogelijkheden van 

zorginstellingen krijgt hierin een plaats. 

• Laagdrempelige zorg. De PvdA wil de zorgtoeleiding minder ingewikkeld maken. Minder regels, 

direct contact, goede integrale zorgverkenning (signaleren eenzaamheid, eigen mogelijkheden 

netwerk etc.) 

• Mantelzorgers. PvdA wil extra mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. Bij re-

integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken. 

• Maatschappelijke stages. Contacten tussen jeugdigen en ouderen bevorderen, o.a. via Onderwijs 

en maatschappelijke stages. 

• Gezondheidsbevordering. Er komt een jaarlijks uitvoeringsprogramma voor het stimuleren van 

bewegen, gezond eten, alcoholmatiging, voorkomen van depressies en preventie van verslaving.  

• Minder validen. Er komt een toegankelijkheidsprogramma. De openbare ruimte en publieke 

voorzieningen worden volledig toegankelijk gemaakt. Stoepen worden binnen vier jaar voorzien 

van op- en afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij 

voetgangersoversteekplaatsen worden zo afgesteld dat je met een rollator niet een sprintje hoeft 

te trekken. Met winkeliers en architecten maken we afspraken over toegankelijkheid. 

• Integratie = meedoen. Niet over nieuwe Nederlanders praten, maar juist met nieuwe 

Nederlanders. Het Platform Kleurrijk Maassluis is belangrijk om deze soms lastig te bereiken 

doelgroep te informeren en betrekken. Het stimuleren van actieve deelname van nieuwe 

Nederlanders in het verenigingsleven (cultuur, welzijn, sport).Beheersing van de Nederlandse taal 

is belangrijk voor een goede deelname aan de Maassluise samenleving.  

• Geen zwarte of witte wijken. Het voorkomen van concentratie van nieuwe Nederlanders in de 

wijken. 

• Opvang asielzoekers. Ondersteuning van Vluchtelingenwerk. 

• Discriminatiebestrijding. Actief en stevig bestrijden van discriminatie. 
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WERK EN INKOMEN  
 

Werk vormt voor de meeste mensen de belangrijkste bron van inkomen. Door dat inkomen 

kunnen ze in hun behoeften voorzien en meedoen in de samenleving. Helaas zijn er altijd mensen 

die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. De PvdA wil 

mensen die hun werk verliezen zo snel mogelijk weer aan het werk helpen. Voor die Maassluizers 

die langdurig, om uiteenlopende redenen, niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien heeft de 

gemeente een actieve zorgplicht die sociaal en rechtvaardig moet worden ingevuld. 

Werkgelegenheid 

Een bloeiende economie in Maassluis en de regio vergroot de kans op werk. Maassluizers die 

zonder werk komen te zitten, proberen we zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Wanneer dit 

niet mogelijk is, zoeken we naar andere mogelijkheden: stages, onbetaald werk, scholing. Alle 

middelen en mogelijkheden worden ingezet om snelle uitstroom naar werk mogelijk te maken. 

Waar mogelijk wordt de afstand tot de arbeidsmarkt beperkt gehouden. Meedoen is zo op allerlei 

manieren te realiseren. 

Dukdalf / participatiewet 

De gemeente krijgt binnenkort de volledige verantwoordelijkheid voor de sociale regelingen. De 

PvdA vindt dat we zeer zorgvuldig met de kwetsbare mensen die in de sociale werkplaats werken 

moeten omgaan. Dukdalf is een mooi bedrijf dat het beste uit mensen haalt en voor mensen met 

een arbeidsbeperking een goede beschutte werkplek biedt. Met de komst van de participatiewet 

zal de PvdA scherp letten op de belangen van deze mensen. Het participatiebudget zal maximaal 

worden benut om de kansen van mensen op werk te vergroten. In deze economisch moeilijke tijd 

is een actief beleid hierbij onmisbaar. Jongeren tot 27 jaar moeten met alle mogelijkheden worden 

gestimuleerd om hun startkwalificaties (diploma’s) te halen en hun kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten.  

Armoedebeleid 

De gemeente zorgt voor een adequaat vangnet voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van een 

uitkering. De PvdA vindt dat armoedebestrijding op een samenhangende manier moet plaats 

vinden, met als doel dat iedereen zo veel mogelijk kan meedoen in de samenleving. De PvdA wil 

sociale uitsluiting voorkomen, zeker voor kinderen. De PvdA wil problematische schulden van 

Maassluizers het liefst voorkomen. Als ze die wel hebben, moeten ze in kaart gebracht worden 

opgelost. Daarvoor zullen o.a. de partners in de schuldhulpverlening optimaal moeten 

samenwerken.  
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DE  PV DA  ST AAT V OOR:  

• Samenwerking. Regionale samenwerking is nodig voor het zo snel mogelijk aan werk helpen van 

werklozen.  

• Werkervaringsplaatsen creëren. Afschaffen van overbodige regels bij de begeleiding van mensen 

naar werk.  

• Social return. Bij aanbestedingen moeten afspraken worden gemaakt over werkgelegenheid voor 

mensen die een uitkering zitten. (social return)  

• Gemeente geeft het goede voorbeeld. De gemeente zorgt zelf voor voldoende stageplekken c.q. 

werkervaringsplekken. Ook worden er arbeidsplaatsen gereserveerd voor langdurig werklozen en 

arbeidsgehandicapten. 

• Bestrijding jeugdwerkloosheid. Aanpak van jeugdwerkloosheid met een regionaal aanvalsplan 

jeugdwerkloosheid. 

• Jonger dan 27 jaar: school of werk. Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan 

of combineren onderwijs met werk 

• Opleiden voor technische beroepen. In samenspraak met onderwijs en bedrijfsleven worden 

afspraken gemaakt over een betere toeleiding voor technische beroepen, daar is een tekort aan 

goede krachten en zijn er banen.  

• Tegenprestatie voor bijstand. Wie een bijstandsuitkering heeft, maakt ook een plan voor het 

leveren van een tegenprestatie. 

• Streng en rechtvaardig. Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. 

Ook bij niet nakomen van afspraken (scholing, re-integratie, vrijwilligerswerk) kan er een korting 

worden opgelegd. 

• Haal het beste uit mensen. Mensen met een WSW indicatie worden zoveel mogelijk geleid naar 

werk in reguliere banen. Hun mogelijkheden worden in een persoonlijk ontwikkelplan 

weergegeven. 

• Voorkomen armoede en sociale uitsluiting. Activerend armoede beleid is gericht op voorkomen 

van armoede en sociale uitsluiting 

• Rotterdampas. De kortingspas blijft voor een laag bedrag toegankelijk voor de minima. Zo kunnen 

gezinnen met een minimuminkomen blijven meedoen.  

• Kinderen van minima. Er komt een ‘armoedepakket' voor kinderen met als doel voorkomen van de 

schadelijke effecten van opgroeien in armoede. 

• Niet onder wettelijk minimumloon betalen. Mensen met een arbeidsbeperking mogen niet onder 

het wettelijk minimumloon worden betaald.  

• Goede schuldhulpverlening. Geen wachtlijsten bij schuldhulp en optimale samenwerking tussen 

alle betrokken organisaties. Binnen maximaal 2 weken starten met de schuldhulpverlening. 

Ondersteuning van particulier initiatief schuldhulp(BOOM/Humanitas) doet recht aan het 

maatschappelijk draagvlak om preventie van schulden mogelijk te maken.  

• Voedselbank. Zolang het nodig is ondersteunt de gemeente de Voedselbank actief. 
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ONDERWIJS 
 

Onderwijs stimuleert kinderen en volwassenen in hun ontwikkeling en ontplooiing. Onderwijs 

bevordert de sociale contacten en integratie. Onderwijs is essentieel voor leerlingen om later 

passend werk te vinden.  

Naast de overdracht van kennis wordt de maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid van 

scholen steeds belangrijker. Vorming en voorbereiding op een verantwoorde deelname aan de 

maatschappij moeten tot het basisprogramma van iedere school behoren. Een gezonde leefstijl en 

een veilig schoolklimaat verdienen alle aandacht. 

Een goede start voor alle kinderen 

Voor ouders en hun kinderen is van belang dat er in Maassluis voldoende peuterspeelzalen, 

kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn. Daardoor kunnen ouders actief deelnemen aan de 

samenleving en het is goed voor de ontwikkeling van het kind. De PvdA vindt dat de ontwikkeling 

van Integrale Kindcentra’s (IKC’s) voortvarend aangepakt moet worden. De gemeente heeft hierbij 

een faciliterende rol en zorgt voor voldoende onderwijshuisvesting om de IKC’s in te voeren. 

Voorkomen en bestrijden taalachterstanden 

Taalachterstanden dienen preventief en vroegtijdig aangepakt te worden. Maassluis heeft daarbij 

afgelopen periode grote vorderingen gemaakt met het invoeren van de individuele aanpak. 

Speciaal ontwikkelde programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die nu op 

peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen worden toegepast, kunnen taalachterstanden, 

die geconstateerd zijn op het consultatiebureau wegwerken of minimaliseren.  

Passend onderwijs 

De invoering van het ‘passend onderwijs’ zal de komende periode veel aandacht vragen. Kinderen 

met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in 

het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school, het zogeheten passend 

onderwijs dat vanaf 2014 wordt ingevoerd. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te 

bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De gemeente ziet er, samen met de 

schoolbesturen er op toe dat kinderen met problemen niet tussen wal en schip vallen. Maar ook of 

er genoeg tijd en aandacht over blijft voor de reguliere leerlingen.  
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Geen witte of zwarte scholen 

De PvdA blijft zich inzetten voor een spreidingsbeleid van kinderen met verschillende culturele 

achtergronden over alle basisscholen. Daarover moeten bestaande afspraken met de 

schoolbesturen en directies verder geconcretiseerd worden. Initiatieven van ouders om bij de 

spreiding van leerlingen een rol te spelen worden ondersteund. 

Problemen snel aanpakken 

De meeste kinderen ontwikkelen zich prima. Toch hebben steeds meer scholen, vooral in het 

voortgezet onderwijs, last van leerlingen die problematisch gedrag vertonen. Preventieve 

maatregelen en een vroegtijdig ingrijpen (o.a. tegengaan schoolverzuim) verdienen alle steun om 

het ontstaan van problemen te voorkomen. De overgang naar regionale uitvoering van de 

leerplicht biedt kansen om schoolverzuim terug te dringen.  

Maatschappelijke stages 

Maatschappelijke stages moeten zoveel mogelijk door de leerlingen en scholen zelf georganiseerd 

worden. Naast de regierol voor de gemeente heeft de gemeentelijke organisatie een voorbeeldrol 

in het aanbieden van stages en dient ze ruimhartig stageplaatsen aan te bieden.  

Brede scholen  

De gemeente zal meer de regierol moeten nemen om het brede school concept, inclusief 

combinatiefuncties, vorm te geven. Met meer aandacht voor naschoolse educatie, zoals sport-, 

muziek- of creatieve lessen. Schoolpleinen zullen zoveel mogelijk een wijkfunctie moeten hebben. 

Er zullen wijkgericht afspraken gemaakt moeten worden met de scholen en wijkbewoners. De 

PvdA wil bij naschoolse activiteiten ook zoveel mogelijk verenigingen betrekken. Dat kan met het 

verder invoeren van de combinatiefuncties. Voor brede schoolprojecten zal de gemeente 

middelen beschikbaar moeten stellen. De komende raadsperiode zal er een nieuwe 

multifunctionele accommodatie gebouwd moeten voor basisschool Spectrum. 
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D E  P V D A  S T A A T  V O O R :  

• Nieuwbouw Spectrum. Realiseren van een nieuwe school voor het Spectrum, inclusief sportzaal. 

• Sporthal Lentiz College. Voor Lentiz college Reviusplein moet snel voldoende sportruimte worden 

gerealiseerd.  

• Integrale kindcentra. Stimuleren van de ontwikkeling van Integrale Kindcentra’s (IKC’s) en zorgen 

dat scholen voldoende onderwijsruimte krijgen om IKC’s in te richten. 

• Brede scholen met wijkfunctie. Uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en 

cultuuraanbod in zowel primair als voortgezet onderwijs. Brede scholen moeten duidelijk 

verankerd worden in de wijk en gekoppeld worden aan de combinatiefuncties c.q. 

sportbuurtcoaches. 

• Scholen investeren in kinderen. Naast het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs hebben 

scholen ook een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Regelmatige voorlichting over 

de gevaren van overgewicht, schulden, alcohol en drugs en het belang van gezonde voeding. 

• School in de wijk. Scholen spelen een belangrijke rol in de buurt en wijk waarin ze staan.  

• Kinderen sporten. Uitbreiding van het aantal uren lichamelijke opvoeding met behulp van 

combinatiefuncties, bijvoorbeeld via pauzesport.  

• Schoolzwemmen. Handhaven van het schoolzwemmen.  

• Geen witte of zwarte scholen. Goed spreidingsbeleid van kinderen met verschillende culturele 

achtergronden. Initiatieven van ouders daarbij van harte ondersteunen. 

• Goede kinderopvang. Voldoende peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en kinderopvang. 

• Taalachterstanden wegwerken. Stimuleren en organiseren van maximale deelname aan 

voorschoolse opvang met voor en vroegschoolse educatie (VVE) om taalachterstanden tegen te 

gaan.  

• Voorkomen schooluitval. Strikte naleving van de leerplichtwet. Voortijdige schooluitval moet met 

alle middelen voorkomen worden. 

• Samenwerking in het belang van kinderen. Goede afstemming tussen Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG), schoolondersteuningsteams en schoolmaatschappelijk werk. Elke leerling krijgt de 

zorg die hij nodig heeft.  

• Ouders betrekken bij school. Stimuleren van ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan van 

kwetsbare kinderen. 

• Passend onderwijs. Actieve rol van de gemeente bij de ontwikkeling van het passend onderwijs 
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JEUGD  
 

De PvdA vindt dat kinderen en jongeren gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Maassluis 

biedt daarvoor een prachtig thuis. 

Veilig opgroeien in Maassluis  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) (hoofdvestiging in het Startpunt in Oost en dependance in 

West) zal zich verder moeten ontwikkelen tot een laagdrempelige voorziening waar ouders en 

jongeren met al hun vragen terecht kunnen. De verbinding tussen het CJG en het onderwijs zal 

daadkrachtig uitgebouwd moeten worden, zodat elke jongere snel de hulp krijgt die hij nodig 

heeft. Voorkomen moet worden dat meerdere hulpverleners in een gezin actief zijn. Eén gezin, 

één plan. Jongeren die hulp nodig hebben moeten die snel kunnen krijgen, wachtlijsten zijn niet 

acceptabel. 

Jongeren op het rechte pad 

Met veruit de meeste jongeren gaat het goed. Soms veroorzaken ze overlast. Jongeren ontmoeten 

(hangen) elkaar op straat, dat is van alle tijden. Dat mag niet ontaarden in overlast. Daarom is het 

belangrijk dat dat er voldoende jongerenwerkers kunnen worden ingezet. De PvdA is voorstander 

van verruimen van openingstijden van het jongerencentrum InBlik aan de Westlandseweg. Verder 

kan ook persoonlijke coaching ingezet worden om probleemjongeren weer op het rechte pad te 

krijgen. 

In Maassluis is altijd wat te doen 

De PvdA wil deelname van jongeren aan cultuur, sport en andere verenigingsactiviteiten (o.a. 

scouting, zeekadetten, etc.) stimuleren. Goede speelruimte en sportvoorzieningen zijn daarvoor 

onmisbaar. Daarbij kan gebruikgemaakt worden van o.a. de kunstgrasvelden bij de verenigingen, 

van het Cruyff Court en van de multifunctionele atletiekbaan. De PvdA zet in op uitbreiding van 

het aantal kunstgrastrapveldjes in de wijken (o.a. onderaan De Dijk bij de Willem Marislaan).  

Gezonde kinderen 

PvdA wil kinderen meer aan het bewegen krijgen en overgewicht tegengaan. . Door meer 

speelgelegenheden en sportvoorzieningen in de openbare ruimte, dagen we jongeren daartoe uit. 

Via scholen en zogeheten combinatiefunctionarissen stimuleren we jongeren om actief te worden 

bij sportverenigingen. 

Jeugdzorg 

Met sommige jongeren gaat het echt niet goed. Zij hebben adequate hulp nodig via jeugdzorg. Nu 

de jeugdzorg een gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt, die met minder geld zal moeten 

rondkomen, zal er veel veranderen. De PvdA zet in op jeugdzorg met korte lijnen, sociale 

uitvoering en professionele hulp. Het belang van het kind zal altijd voorop staan.  
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Uitgaan en alcohol 

Meer en goede uitgaansgelegenheden zijn belangrijk voor de jeugd. De gemeente zal 

ondernemers waar mogelijk faciliteren. De PvdA vindt dat de nachtbus gecontinueerd moet 

worden. De PvdA zet zich in om het bovenmatige alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De 

PvdA wil daarom meer gerichte inzet om ouders en jeugd beter op de hoogte brengen van de 

gevaren van alcoholgebruik, speciaal door jongeren.  

 

D E  P V D A  S T A A T  V O O R :  

• Korte lijnen. Korte lijnen tussen hulp- en gezondheidsdiensten. 

• Centrum Jeugd en Gezin. Krachtige uitbouw van een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin 

• Veilig opgroeien. Continuering van het project Veilig Opgroeien: informatie en training voor 

opvoeders  

• Beperking Alcoholgebruik. Bestrijden overmatig alcoholgebruik door jongeren. 

• Bestrijden overgewicht. Onder meer door meer bewegingsmogelijkheden, door inzet 

combinatiefuncties (sportbuurtcoaches) en uitbreiding van het sportbuurtwerk en meer 

pauzesportmogelijkheden. 

• Speelruimte en speelplaatsen. Aanpassen en uitbreiden van speelruimte in de wijken i.o.m. de 

wijkbewoners. 

• Natuurspeeltuin. Bouwen grote speeltuin in Maassluis, ook toegankelijk voor gehandicapten 

• Trapveldjes. Meer kunstgrastrapveldjes in de wijken (o.a. onderaan de Dijk bij de Willem 

Marislaan) 

• Uitgaan in Maassluis. Faciliteren van meer uitgaansgelegenheden voor jongeren.  

• Veilig uit en thuis. De PvdA wil veiligheid op straat en dat de nachtbus blijft.  

• Jongerenwerk. Meer jongerenwerkers op straat en meer inloopmogelijkheden in jongerencentrum 

InBlik.  

• Coaching. Persoonlijke coaching voor jongeren die problemen hebben. 

• Met jongeren, niet over jongeren. De PvdA wil meer betrokkenheid van jongeren bij politieke 

besluitvorming en bij ontwikkeling van beleid.  
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OUDEREN 
 

Het aantal ouderen in Nederland en dus ook in Maassluis stijgt. De PvdA ziet vergrijzing niet als 

probleem, maar als een demografische ontwikkeling die kansen biedt. Recente cijfers laten zien 

dat de levensverwachting van mannen 79,2 jaar is en voor vrouwen 82,9 jaar, naar verwachting 

stijgt die levensverwachting tot 87,1 jaar voor mannen en 89,9 jaar voor vrouwen in 2060
2
. 

 

Vergrijzing = verzilvering  

Heel veel vrijwilligersorganisaties drijven nu al op de inzet van de niet-meer-werkende 

Maassluizers. Na hun werkzame leven zullen veel Maassluizers een flink aantal jaren actief 

meedoen in onze stad. Dat is een van de grote kansen, die de vergrijzing biedt.  

 

Goed voor oud is ook goed voor jong 

Om als oudere plezierig te kunnen leven in Maassluis zijn bijvoorbeeld goede voorzieningen als de 

bibliotheek, openbaar vervoer, het zwembad en een divers winkelbestand van belang. Maar ook 

een rijk cultureel leven, voldoende mogelijkheden om te sporten, een gevarieerd verenigingsleven 

zijn aantrekkelijk voor ouderen. Deze voorzieningen dragen voor alle Maassluizers bij aan hun 

woongenot. Daarom wil de PvdA wil deze voorzieningen dan ook goed regelen, voor mensen van 

alle leeftijden. ( In de andere hoofdstukken zijn de plannen van de PvdA op die onderwerpen te 

vinden).  

Hetzelfde geldt voor zaken die vaakvoor ouderen van belang zijn, maar niet exclusief voor hen. . 

Stoepen moeten goed begaanbaar zijn voor rollators, maar net zo goed voor ouders die 

kinderwagens duwen. Zo moet de zorg optimaal aansluiten bij behoeften ouderen, maar ook voor 

jongere mensen die zorg nodig hebben.  

Daarom komen onze standpunten die voor ouderen van belang zijn uit ons totale 

verkiezingsprogramma: 

 

 

 

De PvdA staat voor: 

• Optimale informatievoorziening. Betere en heldere informatie door bijvoorbeeld een folder en 

een website met alle voorzieningen en regelingen.  

                                                                    
2
 CBS 18-11-2013 Bevolkingsprognose 2012–2060: langer leven, langer werken 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/AFA62B47-7DAE-4737-92C2-D3D490432D94/0/20131101b15art.pdf  
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• Houd het simpel en toegankelijk. Vereenvoudiging formulieren en regels van o.a. 

langdurigheidstoeslag 

• Oudere migranten. We ontwikkelen een specifiek programma voor oudere migranten ter 

voorkoming van een dubbel isolement. Ook het leren kennen van de mogelijkheden van 

zorginstellingen krijgt hierin een plaats 

• Zorg en welzijn zijn dicht bij de inwoners beschikbaar. We kiezen hierbij voor de gebiedsgerichte 

benadering zoals beschreven in de woonservicezones 

• PGB’s. De PvdA zijn voor het gebruiken van verschillende vormen van een persoonsgebonden 

budget (PGB), hierbij wordt het doel, zelfstandigheid bevorderende werking, scherp voor ogen 

gehouden. Fraude pakken we hard aan.  

• Mantelzorgers. De PvdA wil extra mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. Bij re-

integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken. 

• Maatschappelijke stages. Contacten tussen jeugdigen en ouderen bevorderen, o.a. via Onderwijs 

en Maatschappelijke stages. 

• Minder validen. Er komt een toegankelijkheidsprogramma. De openbare ruimte en publieke 

voorzieningen worden volledig toegankelijk gemaakt. Stoepen worden binnen vier jaar voorzien 

van op- en afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij 

voetgangersoversteekplaatsen worden zo afgesteld dat je met een rollator niet een sprintje 

hoeft te trekken. Met winkeliers en architecten maken we afspraken over toegankelijkheid. 

• De Vliet: eerst nieuwbouw van een seniorencomplex waar de bewoners van de Vliet naar toe 

kunnen verhuizen. Hierbij onrust verminderen door goede voorlichting met duidelijke afspraken 

termijnen. 

• Levensloopbestendig bouwen. De PvdA wil de vergrijzing o.a. goed opvangen door 

levensloopbestendig bouwen (o.a. in de woonservicezones)  

• Sporten voor iedereen. De gemeente moet extra aandacht geven aan groepen inwoners die te 

weinig aan sport doen, zoals ouderen, allochtone vrouwen en jongeren. 

• Sporten voor iedereen. De gemeente moet extra aandacht geven aan groepen inwoners die te 

weinig aan sport doen, zoals ouderen, allochtone vrouwen en jongeren. 

• Denksport. Stimuleren van deelname aan denksporten door zowel jong als oud. 

• Goed openbaar vervoer 
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SPORT EN RECREATIE  
 

Sport is leuk, Door te sporten verleg je je grenzen, maak je vrienden, bouw je conditie op en blijf je 

gezond. De PvdA wil bereiken dat iedere inwoner van Maassluis in de gelegenheid is om naar 

eigen inzicht deel te nemen aan sportactiviteiten in zowel verenigingsverband als privé. De PvdA 

ziet sport als belangrijk middel gezien om de gezondheid te bevorderen, maar ook om de sociale 

binding te versterken. Sport is een investering in het voorkomen van maatschappelijke problemen. 

Zo nodig zullen mensen met Bijzondere Bijstand geholpen worden om lid te worden van 

sportverenigingen. Vooral voor de jeugd mag geld geen reden zijn om niet te gaan sporten 

 

Sporten in de publieke ruimte 

Overgewicht (o.a. bij de jeugd) is een groeiend probleem en moet worden bestreden. De PvdA zal 

zich inzetten om in de wijken meer kunstgrastrapveldjes te realiseren om zo de jeugd meer te 

laten sporten en bewegen. Dat biedt veel voordelen. Jeugd die sport, hangt niet in wijk of 

winkelcentrum rond.  

Kunstgrasvelden 

De PvdA blijft het huidige beleid om nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen bij sportverenigingen 

van harte ondersteunen. Voorwaarde daarbij is dat die kunstgrasvelden ook voor de wijk en het 

onderwijs beschikbaar zijn. 

Sportvoorzieningen 

De PvdA vindt sportvoorzieningen belangrijk voor alle inwoners van Maassluis. Maar zeker ook 

voor de jeugd. Hierbij denken we aan zowel georganiseerde sport (verenigingen en commerciële 

sportaanbieders) als ongeorganiseerde sport (trapveldjes, Cruijffcourt, schoolsport en 

sportinstuiven). De PvdA acht het heel belangrijk dat er veel mogelijkheden zijn om in de eigen 

wijk te sporten en te bewegen. Maar ook de triminstuiven voor ouderen zijn een belangrijk 

instrument om mensen te laten bewegen en meedoen. Ook voor de periode 2014 -2018 gaat de 

PvdA zich inzetten om deelname aan het sporten te bevorderen. Daarvoor zijn voldoende en 

kwalitatieve sportvoorzieningen nodig. De PvdA wil nieuwe sportzalen en/of een sporthal 

realiseren voor de binnensport.  

Achterstallig onderhoud aan sportcomplexen moet komende periode aangepakt worden. De 

sportnota dient daarvoor als uitgangspunt. 

De komende periode wil de PvdA benutten om de bestaande sportaccommodaties een bredere 

functie te geven. Het is toch vreemd dat de meeste accommodaties uitsluitend ’s avonds en in het 

weekend worden gebruikt en dat deze op doordeweekse dagen overdag dicht zijn. De PvdA wil dat 

sportparken een bruisend activiteitencentrum worden waar buurtbewoners en wijkorganisaties 

terecht kunnen. Ook zien we mogelijkheden sportkantines als wijkgebouw te laten fungeren. Het 

onderwijs kan via de sportbuurtcoaches meer van de accommodaties gebruik maken. Waar nodig 
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wordt er geïnvesteerd in deze sportparken, samen met maatschappelijke organisaties. Als 

hierdoor het onderhoud en beheer duurder wordt, zal dit niet ten laste van de verenigingen 

komen. 

Pauzesport voorziet in een behoefte en moet uitgebreid worden. Dat betekent concreet ook 

uitbreiding van het sportbuurtwerk. 

Recreatie 

De PvdA wil dat de goede fiets- en wandel voorzieningen worden uitgebreid. Daarmee kan de 

uitstraling van Maassluis tussen het Midden Delflandgebied en de Oranjebuitenpolder versterkt 

worden. Actualiseren en uitvoering van de recreatienota zal in de komende raadsperiode moeten 

gebeuren. Daarbij zullen voorstellen worden gelanceerd voor actieve recreatie in de stad, en voor 

de de randen van de stad. De PvdA vindt dat meer inwoners moeten kennis maken met de 

geweldige recreatie- en natuurmogelijkheden in de groene gebieden rondom onze stad. De 

informatie over de mogelijkheden moet worden verbeterd. 

Het gebied langs de Nieuwe Waterweg dient verder te worden ontwikkeld voor recreatie en als 

verblijfsgebied voor jong en oud. 

Maasluis moet een actieve rol blijven spelen bij het bewaken van de natuurwaarde van de Oranje 

buitenpolder en het in stand houden van de authentieke waarde van het Midden Delflandgebied 

zoals vastgelegd in het Landschapsontwikkelingsperspectief Midden Delfland (LOP). 

 

  



36 

 

 

DE  PV DA  ST AAT V OOR:  

• Sportbuurtcoaches. Investeren en verder uitbouwen van de combinatiefuncties 

(sportbuurtcoaches) samen met het onderwijs en de sportverenigingen. Gemeente heeft regierol. 

• Sporten in de wijk. Sportcomplexen in de wijk houden en een wijkfunctie geven, de kantine als 

wijkgebouw en gebruik kunstgrasvelden bij verenigingen voor wijkspeelgelegenheden en 

bewegingsonderwijs.  

• Binnensport. De PvdA wil nieuwe sportzalen en/of een sporthal realiseren voor de binnensport. 

• Goed onderhoud sportcomplexen. Energiek uitvoeren van de in de sportnota genoemde 

onderhoudsmaatregelen om sportcomplexen op een acceptabel goed kwaliteitsniveau te brengen. 

• Betaalbaar sporten. Ondersteuning verenigingen, waardoor contributies binnen de perken blijven. 

Zo nodig kinderen via de bijzondere bijstand in staat stellen lid te worden van sportverenigingen. 

Alle mogelijke middelen, zoals ook het jeugdsportfonds, daarvoor gebruiken. 

• Sporten voor iedereen. De gemeente moet extra aandacht geven aan groepen inwoners die te 

weinig aan sport doen, zoals ouderen, allochtone vrouwen en jongeren. 

• Bestrijding overgewicht. Bewegen en sport inzetten als actief middel om overgewicht te 

bestrijden. Schoolzwemmen daarbij in stand houden, ook als vorm van bewegingsonderwijs.  

• Breedtesport. Continueren en uitbreiden breedtesportactiviteiten zoals Kies voor hart en sport en 

de pauzesport. 

• Sporten begint op school. Continueren en uitbreiden van schoolsporttoernooien. 

• Denksport. Stimuleren van deelname van zowel jong als oud aan denksporten. 

• Sport inzetten bij jongerenwerk. Ook bij het jongerenwerk voldoende aandacht aan 

sportactiviteiten besteden. Door samenwerking met sportverenigingen en onderwijs kan overlast 

en probleemgedrag voorkomen worden. Hiertoe is uitbreiden van het sportbuurtwerk een 

effectief middel. 

• Aanleg recreatiepaden. Goede en voldoende fiets- en wandelpaden aanleggen en onderhouden. 

De plannen voor uitbreiding en aanleg van paden in de Oranjebuitenpolder samen met de 

partners voortvarend oppakken. De Oranjeplassen verder ontwikkelen voor actieve recreatie. 

• Actieve recreatie randen van de stad. Bescherming natuur- en authentieke waarde van de 

Oranjebuitenpolder en Midden Delflandgebied zoals vastgelegd in het LOP, met actieve recreatie 

aan de randen op de overgang van stad naar land. 

• Recreatie mogelijkheden verbeteren. De PvdA wil de recreatienota actualiseren en de actiepunten 

uitvoeren. 
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CULTUUR  
 

Cultuur verbindt. Cultuur staat niet los, maar is juist in verbinding met de inwoners van Maassluis. 

De PvdA vindt dat cultuur mensen kan verrijken, kan bijdragen aan zelfontplooiing en aan 

algemene ontwikkeling. Dan kan op passieve wijze (bijv. museumbezoek of naar een concert of 

lezing) maar ook op actieve wijze: meedoen aan een leesclub, zelf (en samen) muziek maken, 

acteren, schilderen, enzovoorts.  

De PvdA is van mening dat de nota “Cultuur op Maat” nog steeds een goed kader biedt voor de 

intensivering van het culturele leven in Maassluis. De leidende gedachte in de nota is dat cultuur in 

eerste instantie te maken heeft met de identiteit van de stad: waar komen we vandaan 

(historische identiteit), wie zijn we nu (demografische identiteit) en wat willen we zijn 

(toekomstige identiteit). De PvdA vindt daarom dat er snel een nieuw uitvoeringsprogramma 

cultuur ontwikkeld moet worden, in samenwerking met de CRM.  

Actieve cultuurdeelname stimuleren 

Zo wil de PvdA kinderen en jongeren al vroeg laten kennismaken met verschillende kunst en 

cultuur uitingen, en hun actieve deelname stimuleren. De PvdA streeft naar een verbinding tussen 

binnen en buitenschoolse cultuureducatie en activiteiten. Naast breedtesport zouden we dan ook 

“breedtecultuur” krijgen. In dit kader wil de PvdA dat er zo snel mogelijk een mobiel podium wordt 

aangeschaft, zodat al in het jubileumjaar 2014 cultuur op verschillen plekken in de stad kan 

worden aangeboden.  

In de afgelopen raadsperiode is in de gemeenteraad veel gesproken over de positie van enkele 

culturele instellingen: gemeentemuseum (verzelfstandiging), Muziekschool Op Maat, Schuurkerk 

en cultuurhuis. De PvdA vindt dat een deel van het gesubsidieerde muziekonderwijs onder moet 

worden gebracht bij de naschoolse opvang. De PvdA vindt dat een bredere groep kinderen met 

muziek in aanraking moet komen. 

Voor het organiseren van culturele activiteiten is Maassluis voor een substantieel deel afhankelijk 

van vrijwilligers en ondernemers. We noemen dit cultureel ondernemerschap. Dit cultureel 

ondernemerschap moet worden gewaardeerd en ondersteund. De PvdA is voorstander van het 

organiseren van een Open Podium. Maassluise talenten uit de verschillende kunstdisciplines 

kunnen op dit podium hun talenten demonstreren aan het Maassluise publiek.  

Maassluis heeft een groot aantal verschillende bevolkingsgroepen. In het jaarlijkse weekend van 

de cultuur komt deze diversiteit al tot uitdrukking. De PvdA vindt echter dat die diversiteit beter 
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benut moet worden. De PvdA stelt voor om samen met de Culturele raad (CRM) te onderzoeken 

hoe dit kan worden verbeterd en dit ook mee te nemen in het uitvoeringsprogramma cultuur. 

Bibliotheek 

De bibliotheek doet op dit gebied uitstekend werk door ontmoetingen te organiseren waarin 

Maassluizers kennis kunnen maken met schrijvers. De bibliotheek transformeert zich in 

toenemende mate tot kenniscentrum “Een leven lang leren”. De PvdA wil de openingstijden van 

de bibliotheek verruimen (zowel door de week als op zaterdag en zondag) zodat de 

toegankelijkheid van kennis, cultuur en informatie voor alle Maassluizers beter wordt. 

DE  PV DA  ST AAT V OOR:  

• Muziekonderwijs. Toegankelijk muziekonderwijs, ook op de basisscholen; ieder kind in het primair 

onderwijs minimaal 1 leerjaar in contact brengen met actieve muziekbeoefening en jeugdtheater. 

• Jeugdtheater. Verder ontwikkelen van jeugdtheater, door het behouden van de 

jeugdtheaterschool, maar ook andere vormen en organisaties van jeugdtheater, o.a. via de 

scholen, te stimuleren en te ondersteunen; 

• Theateraanbod. Breed en evenwichtig programma aanbod door Theater Koningshof; 

• Schuurkerk. De schuurkerk behouden voor culture en maatschappelijke activiteiten en 

mogelijkheden onderzoeken of in samenwerking met Koningshof kleinschalige culturele en 

maatschappelijke activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

• Bibliotheek vaker open. Onderzoek naar de wijze waarop de bibliotheek haar rol in de Maassluise 

samenleving kan versterken, o.a. door verruiming van de openingstijden op zaterdag en zondag. 

• Museumhaven. Verdere doorontwikkeling van de Museumhaven 

• Orkesten en koren. Orkesten en koren, waarvan Maassluis rijk is voorzien, zijn belangrijk en zullen 

waar nodig worden ondersteund. Betaalbare repetitieruimten zijn nodig maar ook goede plaatsen 

waar concerten kunnen worden gegeven moeten worden behouden of ontwikkeld. 

• Cultureel ondernemerschap. Maassluizers die initiatieven willen ontplooien op het culturele vlak 

moeten positieve medewerking van de gemeente te krijgen 

• Cultuur in de publieke ruimte. Versterken van rol van cultuur bij stadsontwikkeling; 

• De cultuur ook inzetten om Maassluis voor toeristen beter op de kaart te zetten. 

• Open podium. Stel een Open Podium in voor Maassluise talenten; 

• Diversiteit in cultuur. De Maassluise diversiteit moet meer zichtbaar worden in culturele 

manifestaties. 

• Monstersche sluis. De PvdA staat positief tegenover het initiatief om de Monstersche Sluis weer 

als werkend monument in gebruik te nemen. 

• Mobiel cultuurpodium. Aanschaf mobiel cultuurpodium in 2014  
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MIDDELEN 
Een sterke en sociale stad betekent ook een financieel gezonde stad. De PvdA heeft daar de 

afgelopen jaren hard aan gewerkt. De financiële positie van de gemeente Maassluis is in de 

afgelopen jaren daardoor aanzienlijk verbeterd. Forse bezuinigingen en goed financieel beleid in 

de afgelopen jaren hebben tot deze gezonde financiële situatie geleid. De PvdA wil deze goede 

financiële positie handhaven. Daarnaast wil de PvdA blijven investeren in de stad. 

De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het 

om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een strakke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde 

doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen.  

Uitgangspunten voor het financiële beleid zijn wat de PvdA betreft: 

1. Budget- en begrotingsdiscipline vormen de basis voor gezonde gemeentefinanciën; 

2. Sturen op afgesproken prestatie indicatoren, op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen; 

3. Structurele uitgaven dienen te worden gedekt vanuit structurele inkomsten 

4. Extra uitgaven zullen door extra inkomsten of door bezuinigingen op andere onderdelen van het 

gemeentelijk beleid moeten worden gefinancierd. 

5. De weerstandscapaciteit moet in goede verhouding staan tot het risicoprofiel van de gemeente. 

 

DE  PV DA  ST AAT V OOR:  

• Onroerend Zaakbelasting. Hoewel de PvdA zeer terughoudend is ten aanzien van verdere 

lastenverzwaring kan een extra verhoging van de OZB boven het inflatiepercentage worden 

overwogen wanneer de financiële situatie van de gemeente dit noodzakelijk maakt. 

• Sociaal bezuinigen. De PvdA gaat bezuinigingen niet uit de weg, maar zal hierbij zoveel mogelijk de 

lagere inkomensgroepen ontzien.  

• Compacte en slimme gemeente. Dit betekent met minder mensen hetzelfde en/of meer moet 

worden gedaan. Bureaucratische regels die dit slimmer werken belemmeren moeten verdwijnen. 

• Terughoudendheid met betrekking tot het aangaan van financiële risico’s, zoals strategische- en 

grondaankopen; 

• Onderzoek de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking voor grote voorzieningen. De 

PvdA is van mening dat onderzocht dient te worden in hoeverre publiek-private samenwerking 

kan bijdragen aan het financieel verduurzamen van publieke voorzieningen. 

• Investeren in Maassluis. Bij voldoende financiële middelen moet worden geïnvesteerd in de stad. 

Bij voorkeur gaat het hierbij substantiële projecten en/of voorzieningen die aantoonbaar bijdragen 

aan het aantrekkelijker maken van de stad.  

• Weerstandsvermogen 70%. De weerstandscapaciteit moet in goede verhouding staan tot het 

risicoprofiel van de gemeente. De norm van 70% is daarvoor uitstekend.  
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BESTUUR EN ORGANISATIE  
De afgelopen jaren is de dienstverlening van de gemeente voor de inwoners enorm 

gemoderniseerd. Het werken op afspraak en de digitale dienstverlening hebben gezorgd voor een 

grote verbetering in snelheid en klantgericht. De PvdA steunt deze ontwikkelingen in betere 

dienstverlening van harte.  

Inwoners willen en kunnen steeds meer meedenken en invloed uitoefenen op beleid en 

besluitvorming, vooral waar het de eigen woon- en leefomgeving betreft. Dat vergt ook een 

andere houding en werkwijze van ambtenaren en bestuurders. De PvdA wil dat bewoners meer en 

beter worden betrokken bij beleids- en besluitvorming. Ambtenaren werken vooral voor de stad 

en haar inwoners, bedrijven en instellingen. De stad heeft recht op goede dienstverlening en 

ambtenaren die openstaan voor ideeën van bewoners, bedrijven of instellingen.  

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De leden ervan worden gekozen en 

moeten daarom altijd verantwoording kunnen afleggen aan de Maassluise burgers. Door actief in 

gesprek te gaan met Maassluise burgers en transparant te handelen in de gemeenteraad kan de 

lokale democratie worden gewaarborgd. Het gemeentebestuur informeert bewoners pro- actief 

en betrekt de bewoners zoveel mogelijk bij ontwikkelingen die hun leefomgeving aangaan. 

De afgelopen jaren is veel werk verzet om de toegankelijkheid van de publieke voorzieningen te 

verbeteren en de mogelijkheid om de burgers bij de besluitvorming te betrekken te verruimen. 

Het kan echter altijd beter. De komende periode zal hier onverminderd aandacht voor blijven. 

Een gemeente die investeert in haar inwoners wil ook kunnen rekenen op wederkerigheid. Ook 

burgers moeten kunnen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, fatsoen en 

zorgvuldigheid. 

Het ambtelijk apparaat is de afgelopen jaren fors ingekrompen. Er moeten meer taken met minder 

mensen worden verricht. Dat vergt slim en efficiënt werken. De gemeente zal zich verder moeten 

ontwikkelen tot een compact en slim bestuurlijk- en ambtelijk apparaat, waarbij de 

dienstverlening aan de burger centraal staat.  

DE  PV DA  ST AAT V OOR:  

• Transparantie. Transparante verantwoording van politieke keuzes aan inwoners van Maassluis. 

Ontwikkelingen in de nieuwe sociale media kunnen daarbij behulpzaam zijn.  

• Toegankelijkheid van publieke voorzieningen 

• Dienstverlening. De PvdA wil een gemeente die optimaal en dienstverlenend handelt.  

• Beperking van de regeldruk 

• Inwoners die aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheid, fatsoen en zorgvuldigheid 

• Een integer bestuur en ambtenarenapparaat  
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MAASSLUIS IN DE REGIO  
 

Samen zijn we sterker. De PvdA wil graag samenwerken met gemeenten in de metropoolregio. 

De PvdA onderschrijft de gekozen start met de vervoersautoriteit en economie. De 

metropoolregio moet een platform zijn waar regiobreed of subregionaal over zaken zoals 

wonen en ruimte afspraken gemaakt kunnen worden. De gemeenten behouden daarbij hun 

eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Wij zetten stevig in op het versterken van de samenwerking tussen de Waterweggemeenten 

op tal van terreinen. Nagegaan moet worden of hier bij bepaalde onderwerpen ook de 

gemeente Midden Delfland en/of gemeente Westland betrokken kunnen worden. 

Samenwerking wordt alleen gerealiseerd als dit kwalitatieve, financiële of efficiency 

voordelen oplevert. 

De voordelen worden vooral gerealiseerd door middel van (verregaande) samenwerking 

tussen of samenvoeging van de ambtelijke organisaties. De gemeenten behouden hun 

bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maassluis blijft dus een zelfstandige gemeente.  

Op het gebied van groen is de PvdA voorstander van (sub)regionale samenwerking binnen de 

Hof van Delfland over het Midden Delflandgebied en de Oranjebuitenpolder. De plannen van 

de provincie om de ‘bestuurlijke drukte’ te verminderen ondersteunen wij van harte. De 

provincie beheert de financiën en zorgt in de ogen van de PvdA voor de coördinatie.  

 

DE  PV DA  ST AAT V OOR:  

• Metropoolregio. Goede samenwerking binnen de metropoolregio 

• Samenwerking buurgemeente. Intensieve samenwerking met Vlaardingen en Schiedam en 

mogelijk Midden Delfland en/of Westland. 

• Maassluis blijft een zelfstandige gemeente.  

• Op gebied van groen (sub)regionale samenwerking binnen Hof van Delflandraad 

• Bij natuur, recreatie minder bestuurlijke drukte met coördinerende rol voor de provincie. 
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