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  INLEIDING: HET CDA IN MAASSLUIS S 
 
Het CDA Maassluis is een moderne christendemocratische volkspartij. Voor het CDA 
Maassluis staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun 
gemeente, gezin en familie, de school, de buurt, het bedrijf, de vereniging: dat is het 
ware draagvlak van de gemeente als publieke lokale gemeenschap. 
 
Het CDA Maassluis wil de komende jaren meebouwen aan een stad waar het goed 
toeven is. We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals 
criminaliteit, drugsgebruik en alcoholgebruik onder jongeren. Met goede 
ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen die hard in 
hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons als gezinspartij extra in. 
 
Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld, met de Bijbel als 
inspiratiebron. Daarin staat centraal dat je niet voor jezelf maar voor een ander leeft. 
Daar past geen anonieme wijk bij en geen gemeente die alles regelt. Het CDA 
Maassluis gelooft in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf. 
 
Het CDA Maassluis hecht aan het christelijk karakter, dat zich uit in 
medemenselijkheid, niemand achterlaten, aandacht voor de ander en rekening 
houden met elkaar, ongeacht huidskleur of achtergrond. Iedereen telt en iedereen is 
welkom die zich herkent in deze uitgangspunten. 
 
Als CDA Maassluis willen we vijf bewegingen in onze samenleving inzetten: 
 
1. Van vrijblijvendheid naar betrokken: iedereen doet mee en iedereen telt mee 
2. Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden 
3. Van nazorg naar voorzorg: meer aandacht voor het voorkomen van problemen 
4. Van polarisatie naar participatie: mensen samen brengen via werk, school en 
maatschappelijke organisaties 
5. Van consumeren naar waarderen: niet alles van waarde is in geld uit te drukken 
 
Deze vijf bewegingen lopen als een rode draad door ons verkiezingsprogramma. 
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  Verantwoording   
 
Het bestuur van het CDA Maassluis biedt hierbij het verkiezingsprogramma 2014-
2018 aan. Het programma is opgesteld door een daartoe ingestelde programma-
commissie, bestaande uit Corine Bronsveld - Snoep, Jaap Poldervaart  
en Frits Zandman.  
 
De commissie heeft bij het opstellen van het programma veel overleg gehad met de 
leden van de raadsfractie. Ook is aan een groot aantal verenigingen en instellingen 
gevraagd om wensen kenbaar te maken voor opname in het programma. Hierop zijn 
diverse en zeer bruikbare reacties ontvangen waarmee bij de opstelling van het 
programma rekening kon worden gehouden. 
 
De in het programma opgenomen punten dienen niet alleen als ideeën voor de 
verkiezingscampagne, maar vooral ook als kompas voor onze inzet in de Maassluise 
politiek in de komende vier jaren.  
 
Wij hopen dat dit programma, dat is vastgesteld in de ledenvergadering van  
20 november 2013, bijdraagt aan een succesvolle campagne.  
 
Maassluis, november 2013 
 
Namens het bestuur van het CDA Maassluis, 
 
Ed Wilkes, voorzitter 
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HOOFDSTUK 1: EEN LEEFBARE STAD 

 
  Maassluis mooier maken   

 
Een stad wordt nergens zo beleefd als in de openbare ruimte. Goed onderhouden 

wegen en trottoirs, maar ook aantrekkelijke speelvoorzieningen en meer groen zijn 

niet alleen belangrijk om de leefbaarheid van wijken te vergroten maar ook om 

Maassluis mooier te maken. De gemeente moet hierop zelf extra inzet plegen en 

tegelijkertijd inwoners daarbij betrekken. 

 
1.1. mensen maken hun leefomgeving 

 
De gemeente Maassluis kan nog meer gebruik maken van de denkkracht van onze 

inwoners en de inzet die veel inwoners leveren voor een betere leefomgeving. 

- Met wijkbewoners wordt het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken 

en besproken. Wensen die binnen het vastgestelde gemeentelijke budget 

passen, worden vastgelegd en het onderhoudsprogramma wordt erop 

aangepast. 

- Het CDA ziet een meerwaarde in het werken met buurtconvenanten waarin 

bewoners, organisaties, verenigingen, politie en scholen samenwerken met de 

gemeente om zo tot een gedragen wijkaanpak te komen. 

- De drie gebiedsoverleggen spelen een rol in het verbeteren van de fysieke 

leefomgeving en de veiligheid. In de toekomst moeten deze overleggen 

veranderen van opzet en worden verenigingen en bedrijven ook uitgenodigd 

voor het overleg.  

- De gemeente ondersteunt duurzame verbanden in de wijken van bijvoorbeeld 

wijkverenigingen en bewonersverenigingen. Initiatieven van inwoners om de 

leefbaarheid, de veiligheid of de sociale cohesie in de wijk te verbeteren 

worden gestimuleerd. 

 

 

1.2. een groener Maassluis 

 

In onze stad wordt dagelijks door de groenmedewerkers hard gewerkt om het 

openbaar groen te onderhouden. Ondanks deze inzet, kan Maassluis een 

verbeterslag maken als het gaat om de groenbeleving van inwoners. Het CDA wil 

daarom dat er in het beleid van de gemeente een hogere prioriteit wordt gegeven om 

de beleving van het groen in onze stad te vergroten. 

 

- De kwaliteit, kwantiteit en de betekenis van groen in onze stad worden 

opnieuw tegen het licht gehouden. Het huidige groenstructuurplan uit 2001 

wordt geactualiseerd op basis van een breed uitgezette enquête onder 

inwoners en consultatie van ‘groene’ belangengroeperingen.  

- De gemeente zorgt dat het groen langs de toegangswegen en de doorgaande 

wegen goed verzorgd is. 
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- Maassluis wordt een groene stad door te werken aan bloemrijke bermen, 

uitbreiding van het bomenbestand en door meer heggen als afscheidingen toe 

te passen.  

- De dierenhoeken, verspreid over Maassluis, moeten blijven bestaan. 

- De vergroening van speelplekken draagt bij aan een groene woonbeleving. 

Nieuwe speelplekken dienen daarom zoveel mogelijk ‘vergroend’ te worden. 

- Onze stad is dichtbebouwd en daarom is het van belang het groene karakter 

van de parken te behouden. Bij de herstructurering van de binnenstad en 

Sluispolder-west wordt een stadspark gerealiseerd met speelvoorziening.  

- Bij alle nieuwe ruimtelijke projecten wordt het groen al vanaf de initiatieffase 

een onderdeel van de planvorming.  

- Bij bouwprojecten die in tijd uitlopen, wordt in overleg met de ontwikkelaar 

getreden om de leefomgeving van de wijk op peil te houden. Tevens moeten 

hekwerken rondom slecht onderhouden groen niet te lang het beeld bepalen. 

 

 

1.3. een schone stad 

 

Een opgeruimde, verzorgde openbare ruimte vergroot de leefbaarheid en de 

veiligheidsbeleving van inwoners. Daarom is het van belang om inwoners te 

betrekken bij de wijk zodat ze zich nog meer verbonden en verantwoordelijk voelen. 

Anderzijds vraagt een schone stad om blijvende inzet vanuit de gemeente. 

 

- Hondenpoep op straat en op grasvelden waar het niet mag, blijft een grote 

ergernis bij inwoners. Daarom is het belangrijk dat er in iedere wijk voldoende 

uitlaatstroken worden gerealiseerd én onderhouden.  

- Het tijdig opruimen van vervuiling rondom flats draagt bij aan een betere 

leefomgeving. Hierbij kunnen inwoners betrokken worden.  

- Voorkomen van vervuiling kan alleen door mensen mede verantwoordelijk te 

maken voor hun buurt. Een schone straat nodigt minder uit om vuil op straat te 

gooien.  

- Het digitale en telefonische meldpunt Schoon, Heel en Veilig blijft bestaan en 

er wordt blijvend op ingezet om inwoners nog beter van dienst te zijn. 

- Mensen ergeren zich terecht aan “kleine dingen” zoals het vernielen en 

bekladden van voorwerpen en gebouwen. De gemeente herstelt binnen twee 

werkdagen na melding kleine vernielingen in de openbare ruimte. De kosten 

worden verhaald op de dader. 

- Onkruidbestrijding moet beter en effectiever. Initiatieven om inwoners daarbij 

te betrekken worden gestimuleerd. 

 

 

1.4. een veilige en toegankelijke buitenruimte voor iedereen 

 

De leefbaarheid vergroten betekent dat de gemeente voldoende aandacht moet 

hebben voor de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte. De buitenruimte in 
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de stad moet toegankelijk zijn, veilig zijn, maar ook voldoende speelmogelijkheden 

bieden. De buitenruimte moet een prettige plek zijn om elkaar te ontmoeten. 

 

- De kwaliteit van de bestrating vraagt blijvende inzet van de gemeente. De 

gemeente geeft ieder jaar aan in welke wijk zij extra inzet gaan plegen, naast 

het regulier onderhoud, om zo ook een verbeterslag te maken. 

- De inrichting van de buitenruimte van de woonservicezones moet passen bij 

de doelgroep, zoals brede trottoirs en veilige oversteekplaatsen. 

- Een toegankelijke stad vraagt ook om een adequate gladheidsbestrijding. De 

paden rondom complexen waar senioren en mindervaliden wonen, moeten 

goed begaanbaar zijn, ook onder winterse omstandigheden. De routes vanuit 

de woonservice-complexen naar de winkel- en zorgcentra vragen om extra 

inzet.  

- In overleg met de winkelcentra wordt bekeken hoe de gladheidsbestrijding op 

de parkeerplaatsen het beste kan worden uitgevoerd. 

- Bij de inrichting en herinrichting van straten en pleinen speelt de kwaliteit en 

de duurzaamheid van de voorzieningen een belangrijke rol. Hierbij moet 

worden meegewogen of toekomstig onderhoud goed en efficiënt kan worden 

uitgevoerd. 

- Woningen, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben ieder hun 

aparte functie en plaats in Maassluis, waarbij gestreefd moet worden naar een 

evenwichtige balans tussen de verschillende belangen. Dit kan door kritisch te 

kijken naar de mogelijkheden op het gebied van verkeer en te investeren in 

groen en speelgelegenheden. 

- De gemeenteatlas geeft een duidelijk inzicht in hoe inwoners onze stad 

beleven. Bij het verschijnen van de gemeenteatlas geeft de gemeente een 

reactie op de cijfers, met daarbij een overzicht wat de gemeente gaat doen ter 

verbetering. Uiteraard worden de doelen meetbaar weergegeven.  

- Openbare verlichting zorgt voor veilige verkeersdeelname in de donkere uren, 

maar geeft ook een gevoel van veiligheid aan gebruikers van de openbare 

ruimte. Goed werkende verlichting is belangrijk en over beheer en onderhoud 

moeten er dwingende voorschriften zijn.  

 

 

1.5  een kindvriendelijke stad 

 

Het CDA Maassluis wil dat Maassluis een kindvriendelijke stad is. Buitenspelen is 

leuk! Buitenspelen is belangrijk: voor de gezondheid en het welzijn van kinderen en 

voor de onderlinge contacten in de wijk en buurt. 

 

- Meer speeltuintjes, meer formele en informele speelruimte voor kinderen in de 

eigen buurt is de inzet van het CDA Maassluis. Speelgelegenheden zijn niet 

alleen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, maar zijn ook de plekken 

waar kinderen, ouders en grootouders elkaar ontmoeten. Voor de uitvoering 

van de nieuwe speelruimtevisie wordt voldoende geld vrijgemaakt. 
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- Nieuwe speelgelegenheden worden zoveel mogelijk in overleg met kinderen 

en ouders in de omgeving aangelegd. 

- Speeltuintjes in wijken moeten ook speelmogelijkheden bieden die geschikt 

zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking. 

- Elke buurt beschikt over een trapveldje of pannaveldje voor jongeren. 

- Trapveldjes worden in het reguliere maaischema voor sportvelden 

opgenomen. 
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HOOFDSTUK 2: EEN VEILIGE STAD 

 
        Inzetten op brede veiligheid  

 
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het 

recht dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te 
verzekeren. Maar veiligheid is wel een zaak van iedereen. De veiligheid in Maassluis 
hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving 
willen nemen. Een benadering van veiligheid die verdergaat dan de inzet van politie 

is de enige duurzame manier om Maassluis veiliger te maken. 
 

2.1.  ambitie op straat 
 
Het CDA Maassluis is van mening dat zichtbaar toezicht het meest effect heeft. 
Politie en gemeentelijke handhavers moeten zoveel mogelijk zichtbaar zijn op straat 
en in elk geval op tijdstippen dat er sprake is van extra risico’s.  
 

- Sinds 2011 wordt op het politiebureau in Maassluis met een 3D loket gewerkt 
en is het bureau niet meer ‘bemenst’. Dit is nu de realiteit, maar geen ideale 
situatie. Het persoonlijke contact blijft de voorkeur hebben. Het CDA 
Maassluis zal zich inzetten om dit weer te bereiken. 

- Direct contact met de politie moet dicht bij huis blijven. De wijkagent vervult 
hierin een belangrijke rol: zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar zijn hierbij 
sleutelwoorden. 

- De regionale beleidsplannen van de politie geven een helder inzicht in de 
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. De gemeenteraad moet op basis 
van deze rapportages bijsturen en waar nodig nieuwe prioriteiten aangeven. 

- Gemeentelijke handhavers zijn een belangrijke aanvulling op het werk van de 
politie. Handhavers treden zowel preventief als handhavend op. Het 
uitgangspunt is niet het beboeten maar het aanspreken van bewoners en 
bezoekers op de gevolgen van bepaald gedrag. 

- Gemeentelijke handhavers geven eerst een waarschuwing die wordt 
geregistreerd. Bij een volgende overtreding volgt een bekeuring. 

- De gemeentelijke handhavers worden ook ingezet in de avonduren, nachturen 
en in het weekend.  

- Nu gemeentelijke handhavers ook buiten de eigen gemeente op kunnen 
treden, kan de slagvaardigheid worden vergroot door over gemeentegrenzen 
heen effectief samen te werken. Dat betekent, dat in Maassluis in bepaalde 
situaties daadkrachtiger kan worden gehandhaafd. 
 
 

2.2. brandweer 
 
In de veiligheidsketen hoort een goed geoefende brandweerorganisatie. Onze 
vrijwillige brandweermannen en- vrouwen worden goed opgeleid en verdienen brede 
steun en waardering bij de belangrijke taak die zij uitvoeren. 
 

- Uitgangspunten voor het CDA Maassluis zijn: gedegen geoefendheid in het 
kader van rampenbestrijding en korte uitrijdtijden. 
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- Het CDA wil dat de totale brandweerinzet en de voor hen beschikbare 
middelen blijvend passen bij de eisen die aan een moderne en effectieve 
brandweerorganisatie gesteld worden. 

- Gezien de hoogbouw in onze stad is de hoogwerker van de brandweer voor 
Maassluis van groot belang. 

- De controle op vergunningen (bijvoorbeeld in de horeca en op scholen) en of 
is voldaan aan de voorgeschreven brandveiligheidseisen is een belangrijke 
taak van de brandweer. De gemeente ziet toe dat hiervoor voldoende budget 
wordt vrij gemaakt. 

- Jaarlijkse brandweerrapportages moeten inzicht geven in het wel en wee van 
de lokale brandweer. Daarvoor worden regelmatig interne 
tevredenheidsonderzoeken bij de brandweer gehouden. 

- Brandpreventie staat hoog op de agenda, en het installeren van rookmelders 
wordt blijvend bevorderd.  

- De werving van nieuwe vrijwilligers en instroom bij de jeugdbrandweer vraagt 
constante aandacht. 
 
 

2.3. zorg voor inwoners 
 
Het veiligheidsbeleid gaat naast politie en brandweer ook over de spoedeisende hulp 
door ambulances. Inwoners moeten op die hulp kunnen rekenen in situaties die 
levensbedreigend zijn of die ernstige gezondheidsschade kunnen betekenen.  
 

- De ambulance-aanrijtijden zijn een blijvend punt van aandacht. Het streven 
moet gericht zijn op kortere aanrijtijden binnen de gestelde marges. 

- Het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio wordt als kans 
aangegrepen om de aanrijdtijden van ambulances naar onze stad te 
verbeteren. 

 
Inwoners moeten zich veilig voelen, in huis en in de wijk. Het CDA vindt dat de 
gemeente hieraan kan en moet bijdragen door zich blijvend in te zetten tegen 
huiselijk geweld, maar ook door in haar beleid een heldere lijn te voeren op het 
gebied van drugs en alcoholgebruik. 
 

- Geweld achter de voordeur neemt helaas toe. Het Steunpunt Huiselijk geweld 
is en blijft er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk 
geweld. De komende jaren willen wij nog meer inzet om kinderen en ouderen 
te bereiken (ontwikkeling Vroegsignalering). 

- De ontmanteling van hennepkwekerijen blijft een speerpunt van de gemeente 
en de politie. 

- De huidige coffeeshop mag geen overlast geven in de omgeving. Het CDA 
Maassluis is tegen verdere uitbreiding van het aantal coffeeshops. 

- Zodra wettelijk toegestaan moet de gemeente een blowverbod instellen op en 
rondom schoolpleinen. Toezicht op handhaving is hierbij belangrijk. 

- Het CDA Maassluis wil dat de gemeente, samen met de horeca en 
sportverenigingen met een kantine, maatregelen neemt om het alcoholgebruik 
onder jongeren terug te dringen. 
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2.4.  gezag en maatregelen 
 
Een adequaat veiligheidsbeleid vereist dat een gemeente gezag uitstraalt. Geweld 
wordt onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd. Onze burgemeester is het 
gezicht van het gemeentelijk veiligheidsbeleid en gebruikt die bevoegdheden 
zorgvuldig en daadkrachtig. 
 

- De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde en 
veiligheid. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, beschikt de 
burgemeester over tal van bevoegdheden. Het CDA Maassluis staat positief 
tegenover verruiming van passende bevoegdheden indien dit voor de 
veiligheid noodzakelijk is. 

- De burgemeester is bevoegd om in situaties waarbij de vrees bestaat voor 
verstoring van de openbare orde en veiligheid, gebieden aan te wijzen waar 
op basis van de Wet preventief fouilleren, burgers kunnen worden 
gecontroleerd. 

- Het opleggen van tijdelijke gebiedsverboden en huisverboden is ingrijpend 
maar soms noodzakelijk. Het CDA Maassluis erkent de toegevoegde waarde 
van dit instrument. Het is goed om elke twee jaar het effect van de opgelegde 
gebieds- en huisverboden te bespreken met de gemeenteraad en de 
samenleving daar over te informeren. 

- Binnen het driehoeksoverleg (burgemeester-justitie-politie) worden bindende 
afspraken gemaakt waarover wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad. 

- Het CDA is van mening dat cameratoezicht in de openbare ruimte alleen mag 
als het aantoonbaar noodzakelijk is om bepaalde gebieden daarmee veiliger 
te maken. De privacy van individuen mag dan geen beletsel zijn. Voorwaarde 
is wel dat met de grootste zorgvuldigheid met de camerabeelden moet worden 
omgegaan.  

- Het particulier installeren van beveiligingscamera’s kan nodig zijn om 
eigendom te beschermen. Dit vraagt wel om heldere richtlijnen vanuit de 
gemeente wat wel en niet gefilmd mag worden. Deze regels moeten door de 
gemeente worden gehandhaafd door regelmatige controles.  

 
 
2.5 tegengaan van bedreigingen 
 
Het CDA Maassluis staat voor een heldere lijn als het gaat om het bestrijden van 
criminaliteit, geweld en het vormen van een directe bedreiging van de veiligheid van 
anderen. 
 

- Het CDA Maassluis staat pal achter het personeel van de gemeente 
Maassluis. Geweld tegen publieke dienstverleners en hulpverleners wordt 
nooit geaccepteerd. Daders worden niet alleen strafrechtelijk, maar ook 
civielrechtelijk vervolgd. De gemeente verhaalt alle kosten – van 
ziekteverzuim tot slachtofferzorg – op de daders.  

- Jeugdcriminaliteit vraagt om een integrale aanpak: preventie (het voorkomen) 
en repressie (het bestraffen).  

- De weekendarrangementen blijven bestaan voor geweldplegers.  
- Joyriding en straatraces op de openbare weg in onze stad zijn een gevaar 

voor de verkeersveiligheid en moet met kracht worden bestreden.  
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 2.6. meer veiligheid door samenwerking 
 
Een veiligere stad kunnen we alleen bereiken als de gemeente samenwerkt met 
inwoners, organisaties en bedrijven. De gemeente ondersteunt, stimuleert en 
communiceert. 
 

- De gemeente gaat jaarlijks in gesprek met inwoners om drie prioriteiten op het 
gebied van veiligheid per wijk vast te stellen, teneinde deze binnen één jaar 
aan te pakken.  

- Bij veiligheid past een open, gestructureerde communicatie en heldere 
informatieverstrekking naar inwoners, organisaties en bedrijven. 

- De gemeente stimuleert en ondersteunt het behalen van 
veiligheidskeurmerken (voorbeelden: keurmerk veilig wonen, keurmerk veilig 
uitgaan). 

- Een goed overleg met de lokale horeca en de gezamenlijke uitvoering van het 
horecaconvenant is noodzakelijk. 

- Initiatieven waarbij inwoners en overheden samenwerken op het gebied van 
veiligheid verdienen een positieve grondhouding. De gemeente, bij wie 
veiligheid tot een van de kerntaken behoort, houdt vanzelfsprekend de regie.  

 
 
2.7.  rampenbestrijding 
 
Maassluis moet voorbereid zijn op eventuele incidenten en crises. Dan moet de 
organisatie er staan. Dat vraagt om goede (regionale) afspraken en veel oefenen met 
de politie en de hulpdiensten. In het gemeentelijke rampenplan en bij de nazorg bij 
rampen worden ook kerken en andere religieuze gemeenschappen betrokken. 
 

- Veiligheid van de chemische industrie en risico bedrijven vraagt om een 
adequate aanpak.  

- Overheden, specialisten, inspectiediensten en bedrijven moeten komen tot 
een gezamenlijke en betere visie op veiligheid in het Rijnmond gebied.  

- De bedrijven zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. 
- De overheden moeten samenwerken en met behulp van de inspectiediensten 

toezien op het naleven van regels en vergunningen door de bedrijven. Daarbij 
heeft de overheid voldoende krachtige maatregelen voorhanden om die 
veiligheid af te dwingen en is bereid deze in te zetten.  
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HOOFDSTUK 3: EEN BETROKKEN STAD 

 

 Een stad waar je thuis bent  

 

Het CDA Maassluis is een partij die vanuit haar uitgangspunten staat voor een 
samenleving met ruimte voor particuliere initiatieven. De komende jaren zal nog 

meer dan voorheen de nadruk komen te liggen op het belang van actief burgerschap. 
Hierbij hoort het aanspreken van inwoners op hun verantwoordelijkheden voor 

zichzelf en hun omgeving. Dit vraagt echter ook een lokale overheid die 
betrokkenheid en bevlogenheid toont bij initiatieven van inwoners, verenigingen en 

bedrijven. 
 

3.1.  vrijwilligers 

 

Vrijwilligers zijn het cement en de kracht van onze samenleving. Veel belangrijke, 

maatschappelijke taken blijven liggen als er geen mensen zijn die zich belangeloos 

inzetten voor hun medemens in de wijk, zorg, onderwijs, welzijn en sport. Het CDA 

Maassluis wil door helder beleid verenigingen en particuliere vrijwilligers helpen en 

ondersteunen. Wij willen dat de gemeente vrijwillige inzet niet belast met onnodige 

administratieve lasten, vergunningen en onduidelijke subsidiecriteria. 

 

- Particuliere initiatieven zijn waardevol voor de samenleving. Initiatieven, 

bijvoorbeeld vanuit verenigingen, dienen goed begeleid en ondersteund te 

worden door de gemeente. Dit begint met het maken van goede afspraken 

met een duidelijke tijdsplanning.  

- De verschillende organisaties in het sociale domein in Maassluis hebben een 

deels overlappende dienstverlening. De gemeente moet organisaties nog 

meer laten samenwerken en op die samenwerking subsidie verlenen. 

- Onnodige dubbelingen van diensten moeten voorkomen worden. 

- Het ondersteunen van vrijwilligers betekent voor het CDA Maassluis dat de 

gemeente meedenkt met de vrijwilligersorganisaties en meewerkt door 

bijvoorbeeld ruimte ter beschikking te stellen in gemeentelijke gebouwen/ 

welzijnsinstellingen. 

- Ondersteuning van vrijwilligers betekent ook het faciliteren en ondersteunen 

van deskundigheidsbevordering als de vrijwilliger daar behoefte aan heeft. 

- Het vrijwilligerssteunpunt moet blijven bestaan als de plek waar informatie 

wordt gegeven over vrijwilligerswerk en vacatures. Het steunpunt ondersteunt 

daarnaast vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij het uitvoeren van hun 

taken en stimuleert onderlinge samenwerking tussen organisaties. 

- Vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in de Adviesraad Samenlevingszaken. 

- Het CDA Maassluis hecht aan de feestelijke verkiezing van de vrijwilliger van 

het jaar als waardering voor de vrijwilligers.  

- Het gratis verzekeringspakket voor vrijwilligers blijft in stand en wordt actief 

door de gemeente aangeboden. 

- Om ook in de toekomst voldoende vrijwilligers te houden is het belangrijk om 

jongeren enthousiast te maken voor het vrijwilligerswerk. De maatschappelijke 
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stage biedt een uitgelezen kans om jongeren kennis te laten maken met vele 

vormen van het vrijwilligerswerk en moet daarom in Maassluis behouden 

blijven. 

 

 

3.2.  mantelzorgers  

 

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, 

gehandicapte of hulpbehoevend familielid, vriend of kennis. De belangeloze inzet 

voor hun naaste is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Dit verdient niet 

alleen waardering in woord, maar ook ondersteuning in de dagelijkse praktijk. 

 

- Meer inwoners dienen bekend te worden gemaakt met de mogelijkheden die 

er zijn voor ondersteuning van mantelzorgers. Het steunpunt mantelzorg 

speelt een grote rol op het gebied van informatie en advies, emotionele en 

praktische ondersteuning. 

- Maassluis kent ook veel jonge mantelzorgers. Kinderen en jongeren die 

opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd gezinslid. Het CDA 

Maassluis wil de komende jaren specifiek beleid voor deze inwoners. Het is 

van belang dat hun behoeftes in beeld worden gebracht en dat daar een 

passend beleid, gericht op verlichting en ontspanning, op wordt afgestemd. 

- Het combineren van werk en mantelzorg is beter mogelijk als mantelzorgers 

en werkgevers daar samen aan werken. Voor de gemeente is een belangrijke 

rol weggelegd in het bevorderen van een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat 

in onze stad. Mantelzorg moet onder de aandacht worden gebracht bij de 

werkgevers in onze stad. 

- De gemeente dient training en begeleiding aan te bieden als een mantelzorger 

wil herintreden na een intensieve periode van mantelzorg. 

- Als je lang voor een ander zorgt, is het belangrijk dat je de zorg af en toe even 

over kunt dragen. De gemeente voorziet erin dat alle mantelzorgers in onze 

stad kunnen rekenen op goede respijtzorg als zij daar behoefte aan hebben.  

- De jaarlijkse verwendag voor mantelzorgers moet zeker blijven! 

- Het CDA Maassluis vindt dat de gemeente de waardering voor mantelzorgers 

verder uitdrukking kan geven door het verstrekken van subsidies aan 

organisaties die mantelzorgers ondersteunen. 

- Mantelzorgers zijn vertegenwoordigd in de adviesraad samenlevingszaken. 

- Het gratis verzekeringspakket voor mantelzorgers is belangrijk. 

- De gemeente moet soepel en snel omgaan met verzoeken van 

huisaanpassingen als die nodig zijn voor mantelzorg. 

- Een Zorg-unit of Wmo-unit biedt de mogelijkheid tot mantelzorg aan huis. De 

gemeente staat positief tegenover plaatsing van dergelijke aparte units en 

draagt deze positieve houding uit in haar communicatie.  
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3.3.  minder regels en meer mogelijkheden 

 

Vaak met de beste bedoelingen, is de overheid de afgelopen jaren steeds meer gaan 

regelen en voorschrijven. Het CDA Maassluis wil deze trend keren. Als we meer 

verantwoordelijkheden neerleggen bij inwoners, organisaties en bedrijven past 

daarbij dat wij ook ruimte en vertrouwen geven. Dit betekent dat de gemeente zeer 

terughoudend moet zijn met het opstellen van nieuwe regels en nog eens kritisch 

moet kijken naar bestaande procedures.  

 

- Waar mogelijk dient het aantal vergunningen te worden teruggebracht. 

Hiervoor in de plaats dient te worden gewerkt met heldere voorschriften. 

Naleving van de voorschriften wordt door de gemeente gecontroleerd. 

- Ondernemingen worden door de gemeente actief betrokken bij sociale 

uitdagingen. Voorbeelden zijn het geven van voorlichting op scholen, stages, 

hulp bij het voorkomen van schulden door financiële dienstverleners. Onze 

gemeente is hierin stimulerend en faciliterend en heeft ook een duidelijke 

voorbeeldfunctie. 

- De gemeente vraagt bij projecten onder een gering subsidiebedrag geen 

uitgebreid eindverslag meer. 

 

3.4.  lang leve de lokale cultuur! 

 

Het culturele leven in Maassluis kent vele smaken: van Theater Koningshof tot het 

Sleepvaartmuseum, van De Maassluise Harmonie tot de Kunstenaarskring. De dag 

van de cultuur en de Open Atelierroute zijn mooie voorbeelden van succesvolle 

culturele initiatieven in onze stad. Het CDA Maassluis ziet de samenbindende kracht 

van cultuurbeleving en wil daarom blijven investeren in culturele instellingen en 

initiatieven die hieraan bijdragen. 

- De Culturele Raad Maassluis is van grote waarde voor de levendigheid in 

Maassluis op cultureel gebied en voor het geven van advies aan het 

gemeentebestuur. Gezien het vele werk dat de leden verrichten en de waarde 

hiervan voor de stad moet vanuit het stadhuis ambtelijke ondersteuning 

worden gegeven. 

- De gemeente stimuleert culturele instellingen samen te werken, zodat een nog 

krachtiger cultuuraanbod tot stand kan komen. Verdere samenwerking moet 

wel gedragen worden door de vele vrijwilligers. 

- Het Museum Maassluis is van blijvende betekenis voor de stad en kan daarom 

rekenen op ondersteuning van de gemeente. 

- De Schuurkerk heeft in potentie meerwaarde voor de aantrekkelijkheid van de 
Binnenstad en moet spoedig mogelijk vanuit dit perspectief een duurzame, 
culturele, maatschappelijke invulling krijgen. 

- De bibliotheek is een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor inwoners en 

organisaties die op zoek zijn naar kennis en informatie. De gemeenteraad 
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geeft heldere kaders mee voor de subsidieverstrekking aan de bibliotheek, 

bestaande uit: positionering van de bibliotheekfunctie, de inhoud van de 

basisfunctie en de bijdrage van de bibliotheek aan verschillende 

beleidsterreinen. De subsidieverstrekking is aangepast aan deze driedeling en 

kent heldere prestatieafspraken. 

- Kunst in de openbare ruimte geeft een kwaliteitsimpuls aan de omgeving en 

moet daarom gestimuleerd worden, bij voorkeur in samenwerking met het 

bedrijfsleven.  

- De gemeente investeert in het bewaren van monumenten. Niet uitsluitend via 

grote restauraties, maar ook door kleine kredieten verstrekken aan 

particulieren voor kleinere restauraties. 

- Het CDA Maassluis vindt dat een gemeentelijke, integrale cultuurvisie moet 

worden opgesteld waarin duidelijk staat op welke wijze de gemeente de 

komende jaren het kunst- en cultuurbeleid gestalte gaat geven. 

 

 

3.5   kinderen en cultuur 

 

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg in aanraking komen met kunst en cultuur. Door 

kennis te nemen van kunst en daar bewust en actief mee bezig te zijn, ontwikkel je 

begrip voor andere normen, waarden en culturen. De plek bij uitstek om zoveel 

mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur is in het 

basisonderwijs.  

 

- Kinderen in aanraking brengen met theater, enthousiast maken voor deze 
kunstvorm hoort onderdeel te zijn van ons gemeentelijk beleid. Hierbij is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen worden bereikt en dat gaat het beste 
via het aanbieden van lessen op school. 

- Het cultuurmenu biedt een gewaardeerd, structureel cultuuraanbod voor alle 

basisschoolleerlingen in Maassluis. Daarom moet het cultuurmenu: 

cultuureducatie via de scholen, blijven bestaan. 

- De gemeente zet actief in om zoveel mogelijk kinderen uit Maassluis kennis te 

laten maken met een divers aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten. De 

combinatiefunctionaris moet hier een rol in blijven vervullen.  

- Het CDA Maassluis ziet het als een gemeentelijke taak om zoveel mogelijk 

kinderen en jongeren kennis te laten maken met muziek. Wij zijn daarom voor 

het financieren van muziekonderwijs op basisscholen. Muzieklessen die onder 

schooltijd worden aangeboden, hebben het grootste bereik. 
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3.6.  integratie 

 

Integratie komt niet van één kant. Meerdere partijen zijn nodig om de 

verworvenheden van onze democratische samenleving in stand te houden. 

 

- Ouders hebben de verantwoordelijkheid hun kinderen zo op te voeden dat zij 

deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. 

- De gemeente stimuleert initiatieven die inwoners op informele, ontspannen 

wijze bij elkaar brengen. 

- Kerken en moskeeën spelen een belangrijke rol in het integratieproces en 

worden door de gemeente daarbij actief betrokken. 

- Het leren van de Nederlandse taal is een echte voorwaarde voor echte 

deelname aan de samenleving. De gemeente communiceert consequent in 

het Nederlands. 

- De gemeente staat positief tegenover initiatieven door en voor 

arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen die gericht zijn op betrokkenheid 

bij de Maassluise samenleving. 

 

 

3.7.  samenwerken in de Maassluise politiek 

 

Grootschaligheid en streven naar grote gemeenten zijn voor het CDA geen oplossing 
voor de vragen die nu op ons als gemeente afkomen. Wij staan voor een bestuur dat 
weet wat er leeft in de gemeenschap. Het CDA streeft naar een betrokken gemeente 
die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling kan 
blijven van de lokale bevolking. Het CDA Maassluis is voor samenwerking bij 
ingewikkelde zaken, zoals de jeugdzorg, en bij zaken die de gemeentegrenzen 
overschrijden, bijvoorbeeld arbeidsmarktvragen. Het CDA Maassluis streeft naar 
samenwerking op alle niveaus en in alle beleidsgebieden. 
 

- Maassluis blijft een zelfstandige gemeente.  

- De aanzienlijke takenverzwaring die de gemeente de komende jaren krijgt, 

vraagt om intergemeentelijke samenwerking. 

- De gemeenteraad geeft helder aan wat zij wil bereiken met regionale 

samenwerking. Een goede opdracht vooraf en controle achteraf is nodig. 

- Samenwerking mag niet ten koste gaan van de democratische regels in ons 

openbaar bestuur.  

- De gemeente en onze inwoners hebben geen belang bij een lappendeken van 

samenwerkingsverbanden op diverse gebieden. Daarom wordt bij voorkeur 

met dezelfde partners samengewerkt. 

- De gemeente neemt actief deel aan de besprekingen en ontwikkelingen 
rondom de realisatie van de Metropoolregio. 

- De Metropoolregio biedt kansen en mogelijkheden, vooral waar het gaat om 
vervoer, economie en innovatie. 

- Het democratisch gehalte van de Metropoolregio moet zijn gewaarborgd. 
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- Het belang van het Midden-Delfland gebied voor Maassluis moet hierbij 
steeds voldoende aandacht krijgen. 

- Juist ook in het kader van de metropoolregio wordt nadrukkelijk samengewerkt 

met de gemeenten Westland en Midden-Delfland.    

 

 

3.8.  dienstverlenend werken 

 

De dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente moet voor alle 

inwoners snel en makkelijk toegankelijk zijn.  

- De dienstverlening zal in de toekomst steeds meer digitaal plaats gaan vinden, 

ook in Maassluis. Maar niet iedereen heeft internet of houdt ervan via internet 

te communiceren. Inwoners houden de keuze hoe zij contact met de 

gemeente willen: via internet, telefoon of persoonlijk contact aan de balie. 

- Het CDA Maassluis wil dat de dienstverlening aansluit op de veranderende 

behoeften bij inwoners. Avondopenstellingen, werken op afspraak en het 

bezoeken van inwoners, die zelf niet naar de balie kunnen komen, zijn 

voorbeelden van klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners. 

- Digitale informatie en dienstverlening moet gemakkelijk vindbaar zijn, ook voor 

mensen met een beperking. De gemeente onderhoudt daarom een goede 

gemeentelijke website die voldoet aan het keurmerk ‘Drempelvrij’. 

- De gemeente houdt in haar dienstverlening rekening met laaggeletterdheid. 

- De gemeente maakt gebruik van applicaties om haar inwoners te informeren 

over gemeentelijke zaken zoals het ophalen van het huisvuil. 

- Om nieuwe dienstverlening of economische ontwikkeling te stimuleren, 

overweegt de gemeente het publiceren van haar gegevens als open data. Op 

deze manier kan iedereen van deze gegevens gebruikmaken zonder 

beperkingen of copyright. Persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet 

openbaar gemaakt. 

- De prijzen van vergunningen en leges moeten kostendekkend zijn. Als de 
prijzen die de gemeente hanteert sterk afwijken van vergelijkbare gemeenten, 
moet de reden hiervan helder worden onderbouwd. Het streven is om de 
kosten voor inwoners voor gemeentelijke producten zo laag mogelijk te 
houden en maken. 
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HOOFDSTUK 4: EEN GEZINSVRIENDELIJKE STAD 

 

            Veilig leren en spelen   

 
Het CDA Maassluis wil het gezinsvriendelijke karakter van Maassluis versterken. Een 

aantrekkelijke woonplaats zijn voor gezinnen betekent investeren in: onderwijs en 
schoolgebouwen, speelplaatsen in de wijk, veilige routes naar school, aantrekkelijke 

sport- en recreatie mogelijkheden. Het CDA Maassluis ziet hier kansen voor onze 
stad om een verbeterslag te maken. 

 
4.1.  investeren in onderwijs  
 
Goed onderwijs is in het belang van leerlingen en de samenleving. De primaire taak 
van een school is goed onderwijs bieden aan alle leerlingen. Dat is de kern, maar het 
gaat in het onderwijs om steeds meer. Scholen worden door de overheid meer en 
meer verantwoordelijk voor, en betrokken bij maatschappelijke uitdagingen. Het CDA 
Maassluis wil dat de gemeente zich bewust is van de toenemende druk op het 
onderwijs en voldoende geld vrijmaakt om de gezamenlijke ambities waar te maken.  
 

- De Maassluise Onderwijs Raad is een belangrijk adviesorgaan van de 
gemeenteraad en moet blijven bestaan. 

- Ouders mogen zelf kiezen naar welke school hun kinderen gaan. 
- Het CDA Maassluis ziet grote meerwaarde in de ontwikkeling van scholen tot 

Integrale Kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar. Onderwijs, kinderopvang, 
peuterspeelzalen en jeugdzorg zijn hierbij de natuurlijke partners.  

- Naast onderwijs, opvang en zorg in Integrale Kindcentra moet er ook 
samenwerking zijn met organisaties op het gebied van sport, cultuur en 
welzijn. 

- Verbreding van de taken moet niet ten koste gaan van onderwijs. 
Gezamenlijke ambities om te komen tot Brede Scholen en Integrale 
Kindcentra zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

- De gemeente biedt actief ondersteuning om te komen tot een goede 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

- Technische opleidingen bieden goede kansen op de arbeidsmarkt.  
De gemeente blijft zich samen met het bedrijfsleven inzetten om technische 
opleidingen te promoten.  

- De interesse voor techniek kan niet vroeg genoeg aangewakkerd worden.  
Het CDA Maassluis wil daarom een ‘techniek-menu’ voor het basisonderwijs. 

- Alle jongeren die voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgen moeten 
een startkwalificatie halen.  

- Jongeren zonder diploma moeten de kans krijgen om, eventueel in een 
leer/werktraject, alsnog een startkwalificatie te halen. 

- De gemeente werkt een voorstel uit om toptalenten in het onderwijs in het 
zonnetje te zetten bij de diploma uitreiking. Een voorstel dat waardering 
uitspreekt maar ook echt iets biedt voor de leerling(en) in geld of in 
toekomstkansen. 

- De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat om het aanbieden 
van maatschappelijke stages en vanaf 2014 meer stageplaatsen aanbieden 
dan voorheen. 

 



Verkiezingsprogramma CDA Maassluis 2014-2018  

21 

- In Maassluis wonen naar schatting ongeveer 3600 laaggeletterden. De 
gemeente blijft zich actief inzetten om laaggeletterdheid te voorkomen en 
stimuleert en ondersteunt laaggeletterden om hun kennis van taal- en rekenen 
te verbeteren. 

- Gymles vraagt om een goede sportfaciliteit op loopafstand van het 
schoolgebouw.  

- Het is belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Schoolzwemmen is daarbij 
een goed middel. 

- Naar de mogelijkheid tot realisatie van schooltuintjes wordt een onderzoek 
ingesteld. 

 
Vanaf 2014 is er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Het CDA Maassluis ziet 
voor de gemeente een ondersteunende rol die erop is gericht dat de afzonderlijke 
scholen elkaar voldoende aanvullen. Inzet is een zo goed en breed mogelijk 
onderwijs- aanbod in onze stad. De scholen zorgen voor passend onderwijs. De 
gemeente zorgt voor passende huisvesting, veilige routes en passende zorg. 

 
 
4.2.  veilige, functionele schoolgebouwen en aantrekkelijke schoolpleinen 
 

- Schoollocaties moeten goed gespreid zijn over de gemeente. 
- Schoolgebouwen dienen geschikt te zijn om passend onderwijs te geven. Een 

flink aantal scholen in Maassluis is aan vervanging toe, zoals bijvoorbeeld het 
Spectrum en de Regenboog. De gemeente houdt financieel rekening met 
noodzakelijke aanpassingen in bestaande gebouwen en zorgt dat er 
voldoende middelen in de begroting zijn voor nieuwbouw. 

- Waar mogelijk zijn schoolpleinen wijkvoorzieningen, echter: schoolpleinen 
moeten in de eerste plaats een veilige en aantrekkelijke speelplaats bieden 
voor de leerlingen van de scholen. Het willen waarborgen van veiligheid kan 
betekenen dat het schoolplein (gedeeltelijk) moet worden afgesloten. 

- In overleg met de scholen wordt, zeker bij nieuwbouw, gekeken naar de 
mogelijkheid tot het aanleggen van natuurlijke speelplaatsen op 
schoolpleinen. 

- Het openstellen van schoolgebouwen voor andere gebruikers als 
ontmoetingsplek in de wijk wordt gestimuleerd. De openstelling mag echter 
niet ten koste gaan van het onderwijs. Hiermee moet rekening worden 
gehouden bij de bouw of bij het aangaan van overeenkomsten met andere 
gebruikers. 

 
 

4.3.  veilig naar school 
 

- Leerlingenvervoer is een wettelijke taak en deze moet de gemeente 
betrouwbaar en veilig laten uitvoeren.  

- De kosten van het leerlingenvervoer zijn de laatste jaren sterk gestegen. Om 
deze kosten te beteugelen zijn extra maatregelen nodig.  

- Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes worden verbeterd. Ondermeer 
door het creëren van schoolzones.  

- De gemeente stimuleert ouders en kinderen om lopend of op de fiets naar 
school te gaan. Hierbij zorgt de gemeente dat een school voldoende en goed 
onderhouden stallingsmogelijkheden heeft. 

- De gemeente stelt een fonds in van waaruit scholen kunnen investeren om het 
verkeersveiligheidslabel te behalen. 
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4.4.  klaar om naar school te gaan 
 
De gemeente en schoolbesturen van het primair onderwijs hebben de wettelijke taak 
om gezamenlijk onderwijsachterstanden te bestrijden. Het CDA Maassluis staat voor 
een effectieve aanpak die zich niet enkel richt op het kind maar zeker ook op de 
ouders. De betrokkenheid en inzet van ouders zijn het meest bepalend voor succes. 
 

- Ambitieuze uitvoering van de wettelijke taak is nodig om 
onderwijsachterstanden te voorkomen. Een degelijke evaluatie, met 
nulmeting, moet het effect van de inzet helder maken. 

- Binnen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moet balans zijn in de groep 
tussen kinderen met een taalachterstand en kinderen zonder indicatie. 
Peuterspeelzalen vallen onder het gemeentelijke beleid. Aan de subsidie 
worden heldere voorwaarden verbonden over onder meer de verhouding wel-
niet geïndiceerde kinderen per groep.  

- De gemeente vergoedt een deel van de kosten van voor- en vroegschoolse 
opvang aan ouders. Tegenover deze vergoeding moet aan de ouders de 
verplichting worden opgelegd om actief mee te werken aan de 
taalontwikkeling van hun kinderen. Als ouders dit niet doen, heeft dit voor hen 
gevolgen voor de toekenning van de gemeentelijke vergoeding.  

- Het CDA Maassluis staat positief tegenover particuliere initiatieven voor 
ontmoeting van peuters en kinderopvang.  
 
 

4.5. passende zorg 
 
Elke leerling heeft recht op specifieke aandacht en zorg, maar er zijn leerlingen die 
meer dan gemiddelde zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
Het CDA Maassluis ziet het realiseren van een goed functionerende ‘doorlopende 
zorglijn’ als een belangrijke gezamenlijke opdracht voor leerlingen, ouders, scholen, 
zorginstellingen én de gemeente.  
 

- De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede zorg 
om passend onderwijs te kunnen realiseren. 

- De doorlopende zorglijn moet de grenzen van onderwijstypen en organisaties 
overstijgen en bijdragen om duurzame uitval van leerlingen te voorkomen.  
Voor ‘zorg- of risicoleerlingen’ is het extra van belang dat continuïteit bestaat 
in de zorg en begeleiding rond overgangsmomenten van de ene 
onderwijsvorm naar de volgende. 

- Heldere informatie voor ouders en leerlingen over zorgmogelijkheden van de 
scholen zijn belangrijk voor een goede schoolkeuze. De gemeente ziet erop 
toe dat deze informatie makkelijk voor handen is. 

- Er dienen duidelijke afspraken te bestaan over aansluiting van 
overstapactiviteiten bij de gemeentelijke leerlingenadministratie (leerplicht). 

- Voor een goede overdracht moeten de schoolbesturen en de gemeente 
afspraken met elkaar maken over het faciliteren en organiseren van 
persoonlijke overdrachtsbijeenkomsten/ -procedures.   

- De gemeente geeft in het onderwijsbeleid aandacht aan veiligheid op scholen. 
Met als uitgangspunt dat pesten, intimidatie en geweld streng wordt 
aangepakt en voorkomen.  
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4.6.  een leuke stad voor jongeren 
 
Jongeren zorgen voor levendigheid in de stad. Het CDA Maassluis wil dat Maassluis 
een aantrekkelijke stad is voor jongeren. Om aantrekkelijk te zijn voor jeugd is een 
divers aanbod van sport- en recreatiemogelijkheden noodzakelijk. Maar jongeren 
hebben ook eigen plekken in de stad nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Het 
CDA Maassluis wil jongeren binden aan de stad. 
 

- Er dient in Maassluis woonruimte voor studenten te komen. Delft en 
Rotterdam liggen op een steenworp afstand en door in onze stad 
aantrekkelijke, goedkope woonunits aan te bieden, kunnen studenten 
makkelijker in Maassluis blijven of gaan wonen als ze het ouderlijk huis 
verlaten. 

- Wanneer Basisschool het Spectrum is verplaatst moet de gemeente 
onderzoek doen naar het realiseren van goedkope woonruimte in het 
vrijgekomen schoolgebouw. 

- Een aantrekkelijke stad voor jongeren betekent ook een aantrekkelijk aanbod 
van uitgaansgelegenheden. Particuliere initiatieven die het uitgaansleven voor 
jongeren verbeteren worden positief benaderd. 

- Het jongerenwerk vervult een belangrijke taak in Maassluis. Blijvende 
ambulante inzet, maar ook het behoud van een eigen vaste locatie van 
waaruit gewerkt wordt, is noodzakelijk.  

- Het jongerenwerk ondersteunt jongeren in hun weg naar volwassenheid en is 
er voor alle jongeren in onze stad. Dit betekent dat de focus niet alleen is 
gericht op de zogenoemde probleemjongeren, maar dat er een breed, 
aantrekkelijk en effectief aanbod van activiteiten, voorlichting en 
ondersteuning wordt geboden. 

- Jongeren moeten hun eigen ontmoetingsplekken krijgen in Maassluis 
naast goede sport- en recreatiemogelijkheden. Ontspannen en sporten moet 
dichtbij huis kunnen. 

- De stad wordt levendiger door de verschillende evenementen en festivals die 
door particulieren voor jongeren worden georganiseerd. De gemeente 
ondersteunt deze particuliere initiatieven en stelt zich coöperatief op. 

- De gemeente betrekt jongeren bij het opstellen van op hen gericht beleid.  
 
 

4.7.  recreatie 
 
Maassluis is een dichtbevolkte en bebouwde stad. De groene randen die de stad 
kenmerken zijn van groot belang. Goede (fiets)verbindingen naar die groene randen 
maken Maassluis nog aantrekkelijker. De vaarrecreatie moet verder gefaciliteerd 
worden. Het CDA Maassluis ziet volop kansen om onze prachtige vlieten 
aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor de pleziervaart. 
  

- Het CDA Maassluis zet zich in voor de verdere ontwikkeling van het recreatie- 
en natuurgebied de Oranjeplassen. De entree van het gebied moet veel meer 
uitstraling krijgen en het strand moet beter worden aangelegd en 
onderhouden. Het natuurgebied moet als natuurgebied behouden blijven maar 
wel toegankelijker worden voor de natuurliefhebbers om te bezoeken.  

- De Schenkeldijk moet als uitloper van de boulevard langs de Waterweg een 
betere uitstraling krijgen. 
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- De Boonerlucht moet aantrekkelijker gemaakt worden voor bezoekers om te 
recreëren en te genieten van de natuur. De Boonerlucht is een belangrijke 
groene rand van onze stad en wordt verder ontwikkeld als poort naar het 
Midden-Delfland gebied. 

- Het CDA Maassluis hecht zeer aan het open karakter van het 
veenweidegebied van Midden Delfland en het realiseren van aantrekkelijke 
poorten naar dit gebied. Onze gemeente moet zich blijvend inzetten voor dit 
gebied en het belang ervan in woord en daad uitdragen. 

- Meer recreatiemogelijkheden voor jongeren in de buitenlucht zijn gewenst. 
Een drijvend ponton in de kanovijver in de Boonerlucht of in de Oranjeplassen 
is leuk voor jongeren in de zomermaanden. 

- Het CDA Maassluis ziet De Kade en De Dijk mede als aantrekkelijke gebieden 
voor ontwikkeling van recreatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld een boulevard 
langs de Waterweg. 

- Particuliere initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme moeten 
positief door de gemeente worden benaderd. 

- Het CDA Maassluis is tegen invoering van toeristenbelasting. 
- Met onze haven en vlieten heeft Maassluis ‘goud’ in handen. Een zwaaikom 

ter hoogte van de P.C. Hooftlaan dient te worden gerealiseerd. Zo ontstaat 
beweging in onze vlieten en daarmee levendigheid in onze binnenstad. 

- Het CDA Maassluis staat positief tegenover opening van de Monstersche 
Sluis en het verbeteren van het functioneren van de Lijndraaiersbrug en de 
PC Hooftlaanbrug. 

- Passantenvoorzieningen, zoals schoonwater en walstroom, worden niet alleen 
aan de haven, maar zo mogelijk ook aan de vlieten aangebracht. 

- Om onze stad ook herkenbaar te maken vanaf de Waterweg dient er een 
groot bord/ kunstwerk te komen waarop de naam van de stad staat. 

-  Een onderdoorgang bij de A20 vanuit de Dijkpolder naar het Midden-
Delflandgebied voor fietsers en wandelaars geeft nieuwe kansen voor 
recreatie van en naar Maassluis. 

- De mogelijkheden dienen te worden onderzocht om in de Noordvliet 
ligplaatsen te creëren voor klassieke vaartuigen. 

- Het CDA Maassluis wil ondernemers de kans bieden tot verhuur van 
trapbootjes, waterfietsen en dergelijke voor bezoekers.   

 
 
4.8.  een sportieve stad 
 
Sport en bewegen zorgen niet alleen voor een gezonde leefstijl, maar dragen door 
het verenigingsleven bij aan het versterken van de sociale samenhang. Bij een 
sportvereniging zijn ook veel niet actieve sporters betrokken, zoals ouders, 
vrijwilligers,supporters, trainers en bestuurders,waardoor juist sportverenigingen de 
plek zijn waar de sociale samenhang in de wijk wordt versterkt. Het CDA Maassluis 
wil dan ook sportverenigingen in onze wijken houden, zodat zij makkelijk en veilig 
bereikbaar zijn en blijven. 
 

- Maassluis moet voldoende sportvoorzieningen hebben om ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk inwoners uit alle lagen van de bevolking kunnen gaan 
sporten. 

- Particuliere initiatieven van verenigingen moeten beter ondersteund, begeleid 
en uitgewerkt worden door de gemeente. Als plannen van verenigingen niet 
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passen in gemeentelijke plannen, moet de gemeente daarover binnen 
redelijke termijn duidelijkheid verschaffen. 

- Sportvoorzieningen dienen zo breed mogelijk toegankelijk zijn. Dit kan door 
een breder gebruik van sportparken, sportvoorzieningen en sportkantines voor 
maatschappelijke doeleinden. Verenigingen worden zo in staat gesteld meer 
eigen inkomsten te verwerven. Ook kunnen (vergader-) ruimtes in 
sportkantines worden aangeboden of verhuurd aan allerlei andere 
maatschappelijke organisaties die binding hebben in de betreffende wijk. 

- Investeringen in de bestaande sporthallen en sportzalen moeten in verhouding 
staan tot de leeftijd en restwaarde van die faciliteiten. Nieuwbouw maakt 
onderdeel uit van de overweging.  

- Realisatie van een derde sporthal in onze stad is gewenst. 
- Samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen, zelfs fusies, kunnen 

leiden tot kostenbesparingen voor de gemeente en de verenigingen. Kosten 

en baten met betrekking tot de fusie worden vergeleken met de kosten van 

verdere investeringen in bestaande accommodaties van de verenigingen 

afzonderlijk. 

- Bij de inrichting van de openbare ruimte en bij bestemmingsplannen houdt de 

gemeente voortaan rekening met voorzieningen voor buitensport zoals 

hardlopen, wandelen, fietsen en varen. 

- In Maassluis zijn nog altijd braakliggende gronden. Deze gronden krijgen grote 

meerwaarde als ze worden ingericht als tijdelijke sportvelden.  

- De gemeente Maassluis looft jaarlijks een waarderingsprijs uit voor de 

sportvereniging die op het gebied van fair play, sportiviteit en respect en/ of 

diversiteit een bijzonder initiatief heeft genomen. 

- Om sportdeelname per buurt te vergroten, is maatwerk nodig. Van belang is 

dat sport een plek vindt in de wijk- of buurtactieplannen. De sportbuurtwerker 

speelt hierin een grote rol.  

- Er moet blijvend geïnvesteerd worden in sportbuurtwerkers en deze verbinden 

met andere sportaanbieders, commerciële partijen, zorg- en 

welzijnsorganisaties en onderwijs.  

- Door het sportproject ‘kies voor sport’ kunnen kinderen op een toegankelijke 

manier kennis maken met veel verschillende sporten. Dit sportproject verdient 

blijvende ondersteuning van de gemeente. 

- Naast de woon/schoolroutes, inventariseert de gemeente samen met 

sportverenigingen de woon/sportroutes: jeugdige sporters moeten veilig en zo 

direct mogelijk van huis naar/bij hun sportclub kunnen komen, bij voorkeur 

lopend of per fiets. Knelpunten worden onderdeel van het jaarlijks 

wegonderhoudprogramma. 
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HOOFDSTUK 5: EEN SOCIALE STAD 

 

           Zorg voor elkaar   

 

De belangrijkste uitdaging van deze tijd is de hervorming van onze verzorgingsstaat. 

Een groot deel van de zorg en ondersteuning valt straks onder de regie en de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. De decentralisatie van de Jeugdzorg, de 

AWBZ-begeleiding en de komst van de Participatiewet zijn complexe processen. Met 

grote regelmaat treden veranderingen en vertragingen op in de wetgeving. Bundeling 

van bestuurskracht, kennis en volume is noodzakelijk. Het CDA Maassluis staat voor 

samenwerking met andere gemeenten. 

Het CDA Maassluis zet zich in voor een stad waar mensen op passende zorg en 

ondersteuning kunnen rekenen. Passende ondersteuning betekent voor het CDA 

Maassluis dat niet hetgeen waar iemand recht op heeft leidend is, maar dat waar 

iemand mee geholpen is. 

 

5.1.  zorgen voor passende zorg 

 

De Rijksoverheid decentraliseert de extramurale begeleiding, dagbesteding, 

kortdurend verblijf en een groot deel van de zorg naar de gemeenten. Ook het 

bijbehorende vervoer wordt gedecentraliseerd. Het CDA Maassluis staat voor een 

gemeente die zorgvuldig omgaat met inwoners die nu zorg en begeleiding 

ontvangen. Omdat het met minder geld moet dan voorheen, is het echter 

onvermijdelijk dat het ook anders moet dan voorheen. Anders betekent dat de 

plannen duurzaam financierbaar blijven. Ook inwoners die in de toekomst zorg en 

begeleiding nodig hebben en een beroep doen op de gemeente, moeten kunnen 

rekenen op ondersteuning.  

 

- Een goede uitvoering van de nieuwe zorgtaken is een uitdaging voor de 

gemeente. Het CDA Maassluis ziet in deze uitdaging kansen door integraal te 

werken. Meer samenhang tussen zorgvormen, tussen zorg en welzijn en 

tussen zorg en andere beleidsterreinen. 

- Het CDA Maassluis hecht eraan om inwoners zolang mogelijk zelfstandig te 

laten wonen. Inwoners die met behulp van zorg zelfstandig kunnen blijven 

wonen, moeten blijvend kunnen rekenen op zorg.  

- Voor inwoners die moeite hebben met het aanbrengen van structuur in het 

dagelijks leven is een vorm van begeleiding belangrijk. Deze begeleiding moet 

ook een signalerende functie hebben.  

- Inwoners die thuis wonen maar door hun beperking niet kunnen deelnemen 

aan arbeid of school, biedt de gemeente passende begeleiding en/of 

dagbesteding. 

- Om de kosten van het vervoer naar de dagbesteding terug te dringen, moet 

altijd kritisch gekeken worden naar de mogelijkheden van dagbesteding in de 

eigen wijk. 
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- Onderzocht dient te worden of het combineren van het AWBZ-vervoer met 
andere vormen van gemeentelijk doelgroepenvervoer mogelijk is.  

- De aanbestedingen voor het uitvoeren van de WMO worden zo ingericht dat 
ook kleine lokale partijen en nieuwe toetreders een kans krijgen.  

- Het CDA Maassluis vindt het van belang dat het begrip ‘gebruikelijke zorg’ 
zorgvuldig wordt toegepast. Voor ons betekent dit dat bij de toekenning van de 
indicatie huishoudelijke verzorging, de uitvoering niet te snel en te veel aan de 
mantelzorg wordt overgelaten. 

- Om mantelzorgers te ontzien, blijven mogelijkheden tot kortdurend verblijf in 

de regio in stand. 

- Het CDA Maassluis wil waarborgen dat inwoners die de rest van hun leven 
aangewezen zijn op langdurige, lijfgebonden zorg blijvend kunnen rekenen op 
deze zorg.  

- Het CDA Maassluis wil altijd ruimte laten voor inwoners met een weinig 

voorkomende maar zeer specifieke zorgvraag. Maatwerkafspraken daarbij zijn 

belangrijk. 

- Het is belangrijk dat ook de lokale overheid mensen waar mogelijk 
keuzevrijheid biedt. Dit kan via de PGB’s maar ook in andere vormen waarop 
mensen zorg kunnen inkopen.  

- Door de zorgvraag van PGB-gebruikers in kaart te brengen en hierover te 
spreken met de aanbieders van Zorg in Natura kan het aanbod van die zorg 
worden aangevuld. 

- Het CDA Maassluis staat positief tegenover gebiedsgericht werken voor 

omvangrijke cliëntgroepen. 

- Het CDA Maassluis staat voor een heldere financiering van zorgtaken. 

Duidelijk moet zijn welk deel van het aanbod wordt aanbesteed, welk deel 

wordt ingekocht en welk deel gesubsidieerd.  

- De gemeente voorziet in heldere criteria op basis waarvan beoordeeld wordt 

of iemand toegang heeft tot zorg. Steekproefsgewijs vindt achteraf controle 

plaats.  

 

 

5.2.  jeugdzorg 

 

Vanaf 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de gehele zorg voor 

jeugdigen. Voor het CDA Maassluis betekent dit het aangaan van de uitdaging om te 

komen tot een goedkoper en beter jeugdzorgstelsel. Het moet goedkoper omdat het 

met minder geld moet, het moet beter omdat het om de kansen voor kinderen gaat. 

Met verreweg de meeste kinderen en jeugd gaat het gelukkig goed. Als het goed 

gaat, hoort de gemeente afstand te bewaren. Maar in die gezinnen waar problemen 

zich voordoen, wil het CDA Maassluis een betrokken en kundig 

ondersteuningsaanbod bieden. 

 

- Uitgangspunt is dat ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor de opvoeding 

van hun kinderen. Gaat het goed in het gezin dan moet de gemeente op 

afstand blijven. 

- Waar wenselijk of noodzakelijk wordt vanuit de gemeente 

opvoedingsondersteuning aangeboden. Het vroegtijdig onderkennen van (het 
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risico) op opgroei- of opvoedproblemen kan problemen voorkomen of minder 

ernstig laten worden. 

- Indien opvoedingsondersteuning nodig is, is er een regisseur die de zorg 

coördineert, zodat vanuit het principe één gezin, één plan, gewerkt kan 

worden.  

- Jongens zijn oververtegenwoordigd in alle typen jeugdzorg. Het CDA 

Maassluis wil oorzaken in kaart brengen en een plan van aanpak om deze 

oververtegenwoordiging terug te dringen. 

- Het relatief hoge zorgverbruik van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking in Maassluis vraagt om passende voorzieningen. 

- Verantwoordelijkheden in de jeugdzorgketen moeten helder en op geen 

enkele manier discutabel zijn.  

- De jeugdhulpverlening is afgestemd op andere beleidsvelden zoals op het 

gebied van veiligheid en onderwijs. 

 

 

5.3.  sociale voorzieningen 

 

Als er onverhoopt iets misgaat in het leven, dan is er in onze samenleving gelukkig 

een vangnet. Om als gemeente ook in de toekomst een sociaal vangnet te kunnen 

blijven bieden aan inwoners die het nodig hebben, is het noodzakelijk dat we kijken 

naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen. Met de invoering van de 

Participatiewet worden de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en 

de Wajong onder één regeling gebracht. De gemeente krijgt een centrale rol in de 

uitvoering en hier ligt een nieuwe uitdaging want gemeenten krijgen minder geld 

terwijl ze meer mensen aan het werk moeten krijgen.  

 

 

- Het CDA Maassluis vindt werk de beste vorm van sociale zekerheid. Maar een 
vaste betaalde baan krijgen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. 
Inwoners met een beperking of chronische ziekte die nu een uitkering hebben 
moeten actief vanuit de gemeente benaderd worden. Doel is om te bespreken 
hoe en in hoeverre werken voor hen mogelijk is.  

- Voor het CDA Maassluis past een verschillende benadering voor mensen die 
niet kunnen werken en mensen die niet willen werken. Wij staan voor een 
ruimhartig sociaal beleid voor inwoners die door fysieke of geestelijke 
beperking of chronische ziekte niet of beperkt kunnen werken.  

- Het CDA Maassluis hecht eraan dat inwoners met een beperking of 
chronische ziekte, die desondanks wel willen proberen te werken zich hierbij 
gesteund voelen door de gemeente. Het gaat om meer dan alleen inkomen 
verwerven. Daarom is het van belang dat gezocht wordt naar een baan die 
past en enthousiasmeert.  

- Het bieden van een aanvulling op de loonkosten en het ‘ontzorgen’ van 
werkgevers zijn middelen om werknemers met een beperking of chronische 
ziekte aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers. 

- De gemeente gaat samen met het bedrijfsleven een gerichte aanpak van 
werkloosheid opstellen voor zowel 50-plussers als jongeren.  
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- De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Het CDA Maassluis is 
voor verdere samenwerking op het gebied van werkgelegenheid met 
Vlaardingen en Schiedam en ziet kansen in nieuwe samenwerkingsafspraken 
met de gemeenten Westland en Midden-Delfland. 

- Het ondersteunen van inwoners bij het traject vanuit een uitkering naar 
betaald werk vereist dat per traject er één reïntegratiecoach is. Een re-
ïntegratietraject betekent niet alleen mensen naar werk toe leiden maar ook 
daadwerkelijk op het werk begeleiden.  

- Bij gemeentelijke aanbestedingen wordt social return een vast EMVI- 
criterium, zodat een voorkeurspositie wordt gegeven aan bedrijven die zich 
inspannen voor het in dienst nemen van langdurig werklozen, jongeren en 
mensen met een beperking. 

- Het bedrijf Dukdalf is de sociale werkvoorziening van de gemeente Maassluis. 
Het bieden van een beschutte werkplaats voor onze inwoners hoort voor het 
CDA Maassluis tot de kerntaken van de gemeentelijke overheid.  

- Het CDA Maassluis vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven 
door voldoende stageplaatsen en werkervaringsplaatsen aan te bieden.  

- Vanuit het principe van wederkerigheid bekijkt de gemeente steeds de 
mogelijkheid of inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen in staat zijn tot 
het leveren van een tegenprestatie. Dit kan bij voorbeeld in de vorm van 
vrijwilligerswerk. 

- Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een passend werkaanbod 
weigeren of gemaakte afspraken over het volgen van een scholings- of 
werktraject niet nakomen worden gekort op hun uitkering.  

- Een belangrijk uitgangspunt van het CDA is solidariteit. Om solidariteit 
overeind te houden in onze samenleving moet misbruik voorkomen worden. 
Het CDA Maassluis wil een forse inzet op fraudebestrijding en een harde 
aanpak als fraude is vastgesteld.   

 
5.4.  armoedebeleid 
 

De verantwoordelijkheden van het gemeentebestuur voor onze inwoners nemen fors 
toe. Het is een noodzaak om de beperkt beschikbare middelen echt goed en effectief 
in te zetten om juist voor onze kwetsbare inwoners een waardig vangnet en echte 
kansen te bieden.  
 

- het CDA Maassluis is voor het organiseren van een Sociaal Beraad. 

Maatschappelijke organisaties, kerken, moskeeën en de gemeente kunnen 

hieraan deelnemen met als doel het armoedebeleid in de gemeente vorm en 

inhoud te geven. 

- Het CDA Maassluis staat voor een effectief armoedebeleid. Om dit te kunnen 
bepalen voert de gemeente in 2014 een nulmeting uit met betrekking tot het 
armoedebeleid, stelt heldere beleidsdoelen en toetst in 2016 in welke mate de 
beleidsdoelen wel of niet zijn gehaald.  

- Kwetsbare inwoners zijn op persoonsniveau bekend bij de gemeente en 
krijgen onder regie van de gemeente een op de persoon gericht integraal 
traject aangeboden, dat gevolgd wordt in de tijd.  

- Armoede beperkt kinderen in het meedoen aan maatschappelijke activiteiten. 
De gemeente voert een actief beleid om alle kinderen de mogelijkheid te 
bieden deel te laten nemen aan maatschappelijke activiteiten op het gebied 
van sport en cultuur. De financiële drempels moeten weggenomen worden 
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door de inzet van instrumenten van het gemeentelijk armoedebeleid en de 
mogelijkheden die het jeugdsport- en jeudcultuurfonds biedt. 

- De voedselbank doet belangrijk werk en is helaas nog altijd hard nodig in onze 
stad. Naast voedsel verstrekken is de voedselbank een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor kwetsbare inwoners waar hulp en ondersteuning 
wordt geboden door medewerkers van verschillende instanties. De gemeente 
ondersteunt waar nodig en zet zich actief in voor een geschikte 
accommodatie. 

- De gemeente heeft de wettelijke taak om integrale schuldhulpverlening te 
bieden. Effectieve schuldhulpverlening bieden, vraagt om een goed inzicht in 
de oorzaken. De gemeente moet verder kijken dan alleen de financiële vraag. 

- Schuldhulpverlening is een verantwoordelijkheid van de gemeente en moet 
samen met maatschappelijke instanties worden vormgegeven. 

- Het CDA Maassluis staat voor een activerend armoedebeleid, beleid dat 
mensen motiveert om deel te nemen aan de samenleving en zoveel mogelijk 
is gericht op betaald werk. 

- Sociaal armoedebeleid betekent voor het CDA Maassluis niet dat zoveel 
mogelijk inwoners moeten worden bereikt om gebruik te maken van 
collectieve voorzieningen. Het gaat het erom dat kwetsbare inwoners worden 
ondersteund met de juiste hulp. 

 
 
5.5.  chronisch zieken en mensen met een beperking 
 
Het CDA Maassluis maakt zich sterk voor de positie van chronisch zieken en 
mensen met een lichamelijk en/ of verstandelijke beperking. Gezond zijn, mee 
kunnen doen: het zijn geen vanzelfsprekendheden en vraagt om constante aandacht 
van het gemeentebestuur. Niet enkel als het gaat om de directe zorg en 
ondersteuning maar ook in het bredere kader van wonen en werken.  
Speciale aandacht wil het CDA Maassluis de komende bestuursperiode voor 
kinderen en jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke of verstandelijke 
beperking.  
 

- In Maassluis West, Centrum en Oost worden speelgelegenheden voor 
kinderen met een lichamelijke beperking gerealiseerd. 

- Sporters met een beperking worden in staat gesteld om te kunnen sporten en 
bewegen. Bij nieuwbouw en verbouw van sportaccommodaties is 
toegankelijkheid voor sporters met een beperking een belangrijk uitgangspunt. 

- De gemeente houdt in haar beleid rekening met de bereikbaarheid, 
toegankelijkheid, doorgankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte 
en openbare gebouwen. 

- De Stichting Maassluis Overleg Gehandicapten (MOG) behartigt de belangen 
van mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking of chronische 
ziekte. De inbreng van het MOG is van grote waarde voor de gemeente 
Maassluis. Een halfjaarlijks overleg tussen het MOG en de gemeenteraad is 
gewenst.  

- Het CDA Maassluis wil werken aan een stad waarin mensen met een 
beperking zonder obstakels aan het verkeer kunnen deelnemen en zich op 
een vergelijkbare manier als anderen kunnen verplaatsen. Om dit te realiseren 
wordt bij de uitvoering het advies ingewonnen van het MOG.  

- In de stad moeten voldoende, ruime parkeergelegenheden voor mensen met 
een lichamelijke beperking zijn. 
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5.6.  gezondheidszorg 

Gezondheid is het allerbelangrijkste in een mensenleven. Het CDA Maassluis wil de 

komende jaren een integraal gezondheidsbeleid uitvoeren. Een samenhangende 

aanpak waarbij de gemeente een regierol inneemt. Het belang van preventie kan niet 

genoeg onderstreept worden, maar ook een goed zorgaanbod is voor het CDA 

Maassluis van groot belang.  

 

- Het gemeentelijk gezondheidsbeleid dient zich te richten op preventie en 

vroegsignalering van gezondheidsrisico’s, ziektes en aandoeningen onder 

kinderen en jongeren. 

- Jongeren drinken meer alcohol, in een kortere tijd en op jongere leeftijd. Het 
drinken van alcohol op jonge leeftijd is zeer schadelijk voor de hersenen en 
andere organen. Het CDA Maassluis pleit daarom onverminderd voor een 
actief gemeentelijk beleid om het alcoholgebruik onder jongeren terug te 
dringen. Dit kan door specifieke preventieprojecten maar ook door het inzetten 
van de ruimere wettelijke mogelijkheden die de nieuwe Drank- en Horeca Wet 
biedt. 

- De gemeente zet in op het realiseren van een trendbreuk in de ontwikkeling 

van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen door zich aan te 

sluiten bij landelijke initiatieven, zoals het Convenant Gezond Gewicht en 

Jongeren Op Gezond Gewicht.  

- Het CDA Maassluis wil in het gezondheidsbeleid apart aandacht voor 

dementie en depressiviteit. Taboes doorbreken, informatieverstrekkend en 

gericht op participatie.  

- Eerstelijnszorg is de spil van de gezondheidszorg. Hoewel ziekenhuizen en 
andere zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de financiering van hun 
eigen verbouwingen en uitbreidingen, is het belangrijk dat de gemeente 
initiatieven en nieuwe ontwikkelingen positief benadert.  

- De gemeente moet actief gezondheidsinstellingen enthousiasmeren om zich 
in Maassluis te vestigen zodat een breed zorgaanbod tot stand komt. 

 
 
5.7.  seniorenbeleid 
 
Maassluis kent een groeiend aantal senioren. Onze samenleving draait voor een 
groot deel op de actieve inzet van de zogenoemde ouderen. Senioren vormen de 
grootste groep vrijwilligers en mantelzorgers. Deze belangrijke inbreng koestert en 
waardeert het CDA Maassluis. Dit neemt niet weg dat tegenover een grote groep 
vitale, actieve senioren er ook kwetsbare ouderen zijn. Naast 
gezondheidsproblemen, komt eenzaamheid onder ouderen nog te vaak voor. Het 
CDA Maassluis wil aan een gemeente werken die ruimte laat en biedt aan senioren 
en die er is voor de ouderen die het moeilijk hebben. 
 

- Het scheiden tussen wonen en zorg wordt steeds verder ingevoerd. Dit 
betekent dat in Maassluis voldoende geschikte woonruimte beschikbaar moet 
zijn voor ouderen. 

- De ouderenbonden in Maassluis worden door de gemeente actief betrokken 

bij het opstellen van beleid dat ouderen raakt. 
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- Door het verlies van de partner, het kleiner worden van hun sociale netwerk 
en het verlies van contacten in de buurt komt eenzaamheid vaker bij ouderen 
voor. Er dienen kansen te worden benut om deze gevoelens van 
eenzaamheid te verminderen door bewezen succesvolle initiatieven in onze 
stad aan te bieden, zoals vriendschapscursussen. Maar ook door als 
gemeente samenwerking aan te gaan met verenigingen, kerken en 
moskeeën.  

- Het werk van de ouderenadviseurs is belangrijk voor praktische zaken waar 
ouderen tegenaan lopen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
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HOOFDSTUK 6: EEN DUURZAME STAD 

 

    Rentmeesterschap in de praktijk  

 

Natuur, grondstoffen, energie, voedsel en afval hebben grote waarde en door creatief 

en innovatief samen te werken worden ambitieuze doelstellingen haalbaar. Het CDA 

Maassluis is er van overtuigd dat ook een lokale samenleving het verschil kan maken 

en wil dat onze stad een voorbeeld wordt voor andere steden. In Maassluis staat het 

meest duurzame bedrijfsgebouw van Europa, dat is innovatie, dat inspireert tot meer. 

 

6.1. een beter milieu door lokale inzet 

 

Het CDA Maassluis streeft ambitieuze en haalbare milieudoelen na. De gemeente is 

voortrekker en voorbeeld, maar duurzaamheid moet niet alleen een project van de 

overheid zijn. We betrekken lokale bedrijven en inwoners bij de overgang naar een 

duurzaam ingerichte gemeente.  

 

- De nieuw op te richten metropoolregio biedt kansen voor onze stad om zich te 

profileren binnen het gebied én nieuwe samenwerkingsverbanden aan te 

gaan. De gemeente Maassluis zoekt samenwerking met de Technische 

Universiteit Delft op het gebied van duurzaamheid en innovatie. 

- Bij het aantrekken van bedrijven naar de stad houdt het CDA Maassluis vast 

aan de geldende milieucategorieën.  

- Inzamelen van oud papier door verenigingen, kerken en maatschappelijke 

instellingen wordt gestimuleerd en gecontinueerd. 

- De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de 

overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar: 1. voorkomen van 

afval, 2. hergebruik en 3. recycling en/of nuttige toepassing.  

- Ondergrondse afvalbakken maken een wijk schoner en netter. Ze voorkomen 

zwerfafval en hebben veel meer inhoud dan bovengrondse containers wat 

winst betekent in de kosten voor het legen van de containers. Het CDA 

Maassluis wil plaatsing van ondergrondse afvalbakken in de gehele stad. Het 

succes van de inzameling van plastic vraagt om ondergrondse inzameling. 

- Het CDA Maassluis wil zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met de 

natuur en het milieu. Het Duurzaamheidscentrum vervult hier een belangrijke 

taak in. Maar ook kunnen schoolpleinen bijdragen door deze gedeeltelijk te 

‘vergroenen’ en er bijvoorbeeld groenten op te verbouwen. 

- De gemeente Maassluis stimuleert en ondersteunt bedrijven, verenigingen en 

inwoners deel te nemen aan de landelijke opschoondag. 

- Gezien de dichte stedelijke bebouwing van onze stad is het CDA Maassluis 

tegen plaatsing van windmolens in de gemeente. 

- het CDA Maassluis is groot voorstander van duurzame energieopwekking 

door zonne-energie. 
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- De gemeente bekijkt of samen met de provincie een fonds opgericht kan 

worden om bedrijven en particulieren te steunen in het vervangen van oude 

asbestdaken door zonnepanelen. 

- Bij vervanging of uitbreiding van openbare verlichting in de gemeente wordt de 

belasting voor het milieu meegewogen in de besluitvorming. 

- Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk energiearm of energieneutraal 

gebouwd. 

- Energiebesparende maatregelen aan de woningvoorraad moeten op grote 
schaal door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld aan een hele 
wijk.  

- De gemeente zet zich maximaal in bij het overleg met Rijkswaterstaat over de 

aanleg van geluidswerende voorzieningen langs de A20. 

- De gemeente bevordert duurzaamheid binnen de sport. Bij nieuwbouw of 
verbouwing van een accommodatie investeert de gemeente in duurzame 
energie.  

- In en om het zwembad worden energiebesparende maatregelen uitgevoerd 
die leiden tot een aanzienlijke daling van het energiegebruik.  

- Bij investeringen in de buitenruimte wordt altijd een duurzaamheidsafweging 
gemaakt met betrekking tot onderhoud, energiegebruik en 
levensduurverwachting. 

 
 

6.2.  waterbeheer 

 

Verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer. Als 

gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van 

afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Ook heeft de gemeente de zorg 

voor het overtollig hemelwater en grondwater. Deze verantwoordelijkheden brengen 

noodzakelijke kosten met zich mee. Overlopende putten, maar zeker problemen met 

riolering wil niemand.  

 

- Het CDA Maassluis hecht aan een lange termijn visie van alle betrokken 

partijen op het beheer van het watersysteem. Hoofddoel is hierbij een 

samenhangend en effectief beheer. 

- In de wijken van Maassluis worden voldoende voorzieningen gemaakt voor de 

opslag van water. 

- De gemeente investeert in duurzaam beheer van water, zoals bijvoorbeeld 

gescheiden rioleringsstelsels. 

- Beheer en onderhoud van riolering vindt planmatig plaats in combinatie met 

onderhoud van wegen en openbare ruimte. Goede informatieverstrekking en 

communicatie met wijkbewoners is belangrijk. Zeker als projecten uitlopen in 

tijd, vraagt dit om extra communicatie. 

- Aan de hand van het gemeentelijke Waterplan wordt samen met het 

Waterschap vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om aan de 

verplichtingen te voldoen. De gemeente maakt een planologische vertaling 

van deze acties en past ze zo goed mogelijk in, in haar ruimtelijk 
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ontwikkelingsbeleid. Mogelijkheden tot verbetering van kwaliteit van het water 

worden daarbij bezien, onder meer door aanleg van natuurvriendelijke oevers. 

- In samenwerking met het Waterschap wordt gestreefd naar de meest 

kosteneffectieve oplossingen. Waar mogelijk worden beheers- en 

onderhoudstaken gezamenlijk uitgevoerd.  
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HOOFDSTUK 7: EEN VERKEERSVEILIGE STAD 

 

     De stad verbinden   

 

Het CDA Maassluis wil dat iedere verkeersdeelnemer zich op een prettige manier 

kan verplaatsen door onze stad. Maassluis is een dichtbebouwde stad en kent veel 

verkeersbewegingen. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid staan voorop. Dat is de 

basis, maar het CDA Maassluis wil zeker ook de belevingswaarde van routes 

verhogen. 

 

7.1.  werken aan wegen 

 

Maassluis is een langgerekte stad en belangrijke verkeersaders zoals de Westlandse 

Weg, de Industrieweg en de Laan 1940-1945 kennen veel gebruikers. Het is dan ook 

van belang dat deze wegen voorzien zijn van een goed onderhouden wegdek, maar 

ook zo zijn ingericht dat de doorstroming vlot verloopt.  

 

- Het CDA Maassluis blijft pleiten voor het doortrekken van de Laan 1940-1945 

naar het Veerhoofd.  

- De verdere ontwikkeling van onze stad zoals in de Dijkpolder en rond De Dijk 

en De Kade, maakt het aanleggen van nieuwe verbindingen of het doen van 

infrastructurele aanpassingen noodzakelijk. 

- Het CDA Maassluis is voorstander van het aanleggen van een nieuwe 

ontsluitingsweg naar de Vlaardingsedijk in combinatie met de ontwikkeling van 

de Dijk en de Kade. Hiermee wordt de Prinses Julianalaan verkeersluw. 

- De verkeerssituatie op het kruispunt Dr. Albert Schweitzerdreef-Maasdijk moet 

worden verbeterd. 

- Gevaarlijke verkeerssituaties worden aangepakt. Zo wil het CDA Maassluis 

veiligheidsbevorderende maatregelen op de Vlaardingsedijk voor de veiligheid 

van de vele kinderen die daar verenigingen bezoeken. 

- Het CDA Maassluis was en blijft tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. 

De realiteit is echter dat het besluit tot aanleg is genomen. Bij de aanleg moet 

inpassing plaatsvinden volgens de principes van “niet horen, niet zien, niet 

ruiken”. Met daarbij maximale inspanning voor de best mogelijke inpassing. 

- Als de demografische ontwikkelingen van Maassluis het noodzakelijk maken, 

is het CDA Maassluis voor een rechtstreekse derde aansluiting op de A20. 

- De infrastructuur moet het logisch maken dat in woonwijken de snelheden 

onder de 30 kilometer per uur liggen.  

- Op- en afritten van snelwegen moeten goed verlicht zijn. Als dit niet het geval 

is, gaat de gemeente in overleg met Rijkswaterstaat om dit zo snel mogelijk 

aan te pakken. 
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7.2.  op de fiets 

 

Het CDA Maassluis hecht veel waarde aan een goed en adequaat ingericht 

fietsnetwerk. Een goed netwerk kan leiden tot een hoger fietsgebruik binnen de 

gemeente maar ook naar andere steden. Dat is belangrijk want fietsen is gezond 

en belast het milieu niet. 

 

- Tweerichting-fietspaden worden waar mogelijk gerealiseerd.  

- De gemeente dient samen met de fietsersbond te komen met een 

actiepuntenlijst om knelpunten op te lossen. 

- Verkeerseducatie aan jongeren is onderdeel van het gemeentelijk 

verkeersbeleid.  

- De gemeente zorgt voor voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen bij 

scholen, openbaar-vervoer-haltes, winkelcentra en sportcomplexen. 

 

 

7.3.  openbaar vervoer 

 

Een goed werkend openbaar vervoer biedt mensen de mogelijkheid om zich te 

verplaatsen en is bovendien een milieuvriendelijk alternatief. Maassluis heeft met 

twee treinstations en één buslijn een goede verbinding naar buiten. Het 

openbaarvervoernetwerk is met het verdwijnen van buslijn 38 meer onder druk 

komen te staan. Voor het openbaarvervoernetwerk is de gemeente afhankelijk van 

regio,rijk en de ververvoerders. Het CDA Maassluis vindt het van groot belang dat de 

gemeente verbetering van het openbaar vervoer binnen onze stad onder de 

aandacht blijft brengen van vervoerders en andere partijen.  

 

- De gemeente moet het overleg aangaan met de openbaarvervoersautoriteiten 

om te pleiten voor ontsluiting met openbaar vervoer van het Balkon en het 

bedrijventerrein de Dijk, met daarbij de nieuwe begraafplaats. 

- Het openbaar vervoer in onze stad kan verder verbeterd worden door meer 

buslijnen en bushaltes, o.a. bij station Maassluis Centrum. De gemeente moet 

zich hiervoor blijvend inzetten.  

- Aansluiting van onze stad op de Fast-Ferry verbinding naar Rotterdam, 

Spijkenisse en de Maasvlakte blijft het streven. 
- Initiatieven om de Light Rail door te trekken naar Den Haag worden 

ondersteund. 

- Overlast voor de reizigers tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn moet zo kort 

mogelijk zijn. De gemeente is een actieve gesprekspartner in het project om 

de belangen van Maassluis te behartigen. 

- Woonschool/routes worden jaarlijks geëvalueerd op knelpunten, maar deze 

evaluaties moeten ook gebruikt worden om aanvullingen op het fietsnetwerk te 

vinden en deze op te nemen in het wegenstructuurplan. 
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7.4.  parkeren 

 

Voldoende parkeergelegenheid in wijken blijft een uitdaging. Inwoners van veel 
wijken ervaren een hoge parkeerdruk waardoor ze niet dicht bij huis kunnen 
parkeren. Het CDA Maassluis ziet voor de gemeente de taak een helder en 
consistent parkeerbeleid te voeren. Schaarse ruimte moet op een logische en 
eenduidige manier verdeeld worden.  
 

- Het CDA Maassluis is voor een gastvrij parkeerbeleid en dus tegen het 

invoeren van betaald parkeren. 

- De gemeente zet in op meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld ondergronds 

parkeren. 

- Nieuwe vormen van collectief vervoer kunnen bevorderd worden via 

parkmanagement. Het CDA Maassluis wil voorzieningen bij de stations in 

Maassluis, waarbij verschillende vormen van vervoer beschikbaar zijn. Alle 

stations moeten voldoende parkeergelegenheid bieden voor auto’s en fietsen. 

 

 

7.5.  onderhoud en aankleding  

 

Het CDA Maassluis legt prioriteit bij veiligheid. De wegen, bruggen en kades moeten 

goed onderhouden worden. Die veiligheid mag nooit ter discussie staan, daar 

moeten inwoners op kunnen rekenen. Naast veiligheid wil het CDA Maassluis 

werken aan een aantrekkelijke stad. Als verkeersdeelnemer beleef je ook de stad. 

De stad moet ook vanaf de weg of het fietspad een goede uitstraling hebben.  

 

- Behalve de aanleg van rotondes en een nieuw wegdek, wil het CDA Maassluis 

een aantrekkelijke aankleding van de Laan 1940-1945 en de Industrieweg.  

- Naast de Laan 1940-1945 moeten ook de andere doorgaande hoofdaders en 

entrees van de stad meer aantrekkelijk ingericht worden. 

- Trottoirs, oversteekplaatsen en fietspaden moeten in goede staat zijn, ook 

voor een veilig gebruik door mensen met bijvoorbeeld een scootmobiel, 

rollator of wandelwagen. 

- Onderhoud van wegen, bruggen en kades moeten tijdig worden uitgevoerd. 

Voldoende middelen moeten hiervoor in de begroting worden opgenomen.  

- Kwetsbare verkeersdeelnemers moeten worden beschermd. Bij herstraten 

binnen een woonwijk wordt eerst een veiligheidsscan van de straat gehouden. 

Bij het herbestraten kunnen dan met weinig extra middelen verkeersveilige 

oplossingen worden uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 8: EEN AANTREKKELIJKE WOONSTAD 

 

      Een stad in ontwikkeling   

 

Het CDA Maassluis wil investeren in een stad met een goede sociale samenhang. 

Een stad die in balans is. Belangrijk is een woningbestand met een evenwichtige 

bevolkingsopbouw. Dit betekent voor ons dat we willen blijven investeren in 

aantrekkelijke woonservicezones, maar ons ook inzetten voor voldoende goedkope 

woonruimtes voor jongeren. Wij willen blijven bouwen aan een stad waarin mensen 

zich thuis voelen. Dit vraagt om een zorgvuldige afstemming in ons ruimtelijk beleid 

tussen ruimte voor wonen, werken en recreëren. 

 

8.1.  woningmarkt 

 

De afgelopen jaren is er sprake van een stagnerende woningmarkt en ook in 

Maassluis is dit zichtbaar. Dit vraagt veel van inwoners die graag willen verhuizen, of 

door dubbele lasten het financieel steeds moeilijker krijgen. Het CDA Maassluis wil 

dat de gemeente in haar beleid rekening houdt met omstandigheden op de 

woningmarkt. 

- De gemeente moet open staan voor initiatieven die de woningmarkt een 
impuls kunnen geven en neemt zelf het voortouw om een woningmarkt te 
organiseren waar alle betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten. 

- Starters op de woningmarkt krijgen financiële steun door middel van 

startersleningen. Om nieuwe inwoners naar de stad te trekken, blijft de 

starterslening ook beschikbaar voor starters van buiten Maassluis. 

- Nieuwbouw van woningen moet zorgvuldig in de tijd gepland worden en 

aansluiten op de behoefte van potentiële kopers. Onderzoeken naar 

woningbehoefte ondersteunen het vast te stellen beleid op het gebied van 

woningproductie. 

- De gemeente moet bij de ontwikkeling van woningbouw goede 

randvoorwaarden scheppen voor marktpartijen, woningcorporaties en 

particulieren. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de heersende 

woningmarktomstandigheden. 

- Voor de bestaande woningvoorraad wil het CDA positieve ontwikkelingen 
stimuleren, zoals meer mogelijkheden voor combineren van wonen en 
werken. 

- Scheefwonen moet binnen de wettelijke mogelijkheden worden aangepakt. 

- De rol van woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling en de leefbaarheid in de 

stad is van vitaal belang. De investeringscapaciteit van de corporaties staat 

onder grote druk, dit vraagt van de gemeente een actieve houding naar de 

landelijke overheid om het belang van de corporatie voor de stad constant 

onder de aandacht te brengen.  
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8.2.  bouwen en wonen 

 

Het CDA Maassluis wil dat onze stad een prettige stad is om in te wonen ongeacht 

leeftijd of inkomen. Dit kunnen wij bereiken door te werken aan gemengde wijken 

waarin voor iedereen een plek is. Zo ontstaat balans en dynamiek in de stad. 

 

- Het CDA Maassluis vindt het belangrijk dat jongeren in Maassluis kunnen 
blijven wonen en zet zich daarom actief in op het realiseren van betaalbare 
huur- en koopwoningen, speciaal voor jongeren. Het gaat om zowel woonunits 
als zelfstandige woningen.  

- Speciale aandacht in het woonbeleid krijgen de woonbehoeften van oudere 
inwoners en inwoners met een beperking. Levensloopbestendige woningen 
worden bij nieuwbouw- en herstructureringsprojecten zoveel mogelijk op basis 
van de vraag gerealiseerd. 

- Maassluis moet een stad in balans zijn door te werken aan evenwichtig 
opgebouwde, gemengde wijken. Het CDA Maassluis houdt niet vast aan 
procentuele dogma’s over sociale woningbouw. 

- Maassluis moet een aantrekkelijke stad zijn voor alle generaties. De sociale 
samenhang is ermee gediend dat jong en oud door elkaar wonen. 

- De woonserviceszones worden ook de komende jaren verder ontwikkeld. Het 
CDA Maassluis richt zich als het gaat om het realiseren van verschillende 
vormen van ouderenhuisvesting ook op de wijken Sluispolder-Oost en de 
Vertowijk. 

- Het CDA Maassluis staat positief tegenover herstructurering van wijken. De 
sloop van verouderde woningen naast kwaliteitsverbetering van bestaande 
woningen en nieuwbouw is de lijn waaraan wordt vastgehouden.  

- Binnenstad en Sluispolder-West zijn gebaat met snelle realisatie van 
(deel)projecten. Inzet hierop is van belang voor de woningvoorraad, de lokale 
economie en de leefbaarheid. 

- Voordat seniorenwoningen in de binnenstad gesloopt worden, moeten 
betaalbare vervangende seniorenwoningen in de stad zijn gerealiseerd.  

- Het Balkon en de 3e fase van de herstructurering en herontwikkeling van de 
Burgemeesterswijk wordt conform gemaakte afspraken uitgevoerd. 

- Bij de ontwikkeling van de Dijkpolder zet het CDA Maassluis in op een 
gefaseerde realisatie van een groene en waterrijke wijk. Daarbij zijn er kansen 
voor onze stad in de uitgifte van vrije kavels en woningen in het duurdere 
segment.  

- Het bijzondere karakter van de bestaande open lintbebouwing van de 
Weverskade dient te worden behouden. 

 

 

8.3.  ruimtelijke ordening 

 

De inrichting van de publieke ruimte raakt ons allen. Het gaat om het scheppen 
van een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, tussen 
economische en ecologische functies. Ruimtelijke ordening is een middel en 
geen doel. Het is een belangrijk instrument om leefbaarheid in de gemeente in 
stand te houden en te bevorderen.  
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- Het CDA Maassluis streeft naar een goede balans tussen de economische 
kwaliteit (bedrijfsterreinen, kweekvijver nieuwe bedrijvigheid enz.), de sociale 
kwaliteit (buurtgerichte activiteiten, voorzieningen zoveel mogelijk in de wijk), 
de ecologische kwaliteit (infrastructuur, waterhuishouding en natuurwaarden) 
en de kwaliteit van de stedelijke vernieuwing in diverse wijken. 

- Het ruimtelijke-ordeningsbeleid dient te worden afgestemd op de 
demografische prognoses voor de gemeente (en de regio). Als 
bevolkingsdaling aan de orde is, ontwikkelt de gemeente scenario’s waarin 
de beleidsmatige en financiële consequenties worden beschreven. 

- Omdat stapeling van regels kan leiden tot vertraging en onnodige kosten bij 
bouw- en projectontwikkeling, is het CDA Maassluis ervoor dat de noodzaak 
en het effect van de eigen gemeentelijke regels opnieuw worden vastgesteld.  

- De woningbouwprojecten in de stad verdienen continue bewaking, vooral op 
het punt van de mogelijke risico’s. Periodieke en geactualiseerde 
informatievoorziening aan de gemeenteraad is daarbij een noodzaak. 
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HOOFDSTUK 9: EEN BEDRIJVIGE STAD 

   Ruimte voor ondernemen   

Het CDA Maassluis wil de komende vier jaar werken aan een 
ondernemersvriendelijke gemeente. Een gemeente waar het ondernemerschap 

ruimte krijgt en het bedrijfsleven en het bestuur samen optrekken en zo de lokale 
economie een impuls geven. Vaak met de beste bedoelingen is de overheid de 

afgelopen jaren steeds meer gaan regelen en voorschrijven. Het CDA Maassluis 
vraagt maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers en vindt dat daar meer 

ruimte voor ondernemers tegenover moet staan. Dat betekent terughoudendheid als 
het gaat om nieuwe regelgeving en kritisch kijken naar bestaande procedures. Het 
CDA Maassluis wil bestaande ondernemers in onze stad ondersteunen en nieuwe 

werkgelegenheid realiseren. 
 
 
9.1.  onze winkeliers 
 
Winkels zijn de ruggengraat van een aantrekkelijke stad. Het is van economisch en 
maatschappelijk belang dat Maassluis beschikt over een vitale en 
toekomstbestendige detailhandel. Het CDA Maassluis wil dit bereiken door creatief 
mee te denken om de detailhandel te versterken en door winkelcriminaliteit aan te 
pakken. 
 

- Het CDA Maassluis wil dat de gemeente samen met de detailhandel komt met 
een detailhandelsvisie op e-commerce. Het CDA Maassluis ziet kansen in de 
realisatie van één digitaal winkelcentrum Maassluis dat gekenmerkt wordt 
door één digitale kassa. De gemeente kan hierin een initiërende en 
ondersteunende rol spelen.  

- Vanuit onze visie op de samenleving en in het belang van de kleine 
ondernemers is het CDA Maassluis tegen de algemene vrijstelling van de 
winkeltijden. Over twee jaar dient er onder alle winkeliers een zorgvuldige 
evaluatie plaats te vinden over het effect van de huidige regeling. 

- Het CDA Maassluis wil dat de gemeente een verordening opstelt om 
leegstand te bestrijden.  

- De Koningshoek is het centraal gelegen winkelcentrum. De gemeente werkt 
mee aan een voortvarende renovatie in het belang van de ondernemers en de 
klanten. Mogelijke initiatieven voor uitbreiding moeten passen in de omgeving 
en bij de marktontwikkelingen. 

- Het CDA Maassluis onderstreept het belang van de ontwikkeling van de 
Vlietlocatie voor de winkeliers en de stad. De Binnenstad is gebaat bij het 
hebben van een grote winkel als publiekstrekker. 

- Haalbare initiatieven vanuit de winkeliers worden altijd serieus overwogen 
door de gemeente en positief benaderd.  

- De wisselwerking tussen Koninghoek en Binnenstad moet met behulp van de 
gemeente gestimuleerd worden, teneinde beide centra sterker te maken en 
om het imago van de stad te verbeteren. 

- Winkelcentra Steendijkpolder en Palet hebben zelf het initiatief genomen tot 
verbetering van de uitstraling en verdienen hulp van de gemeente om het 
werk rond de centra af te ronden. De openbare ruimte rondom het de 
winkelcentra moet goed onderhouden worden en aantrekkelijk blijven. 
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- Veiligheid rond de winkelcentra moet hoog op de gemeente agenda blijven 
staan. 

- De gemeente ondersteunt de winkelgebieden met actieve acquisitie. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het bestaande winkelaanbod en het vullen van 
leegstaande panden met passende winkels. 

- De resultaten die met de actieve acquisitie behaald zijn, worden regelmatig 
geëvalueerd met de gemeenteraad en de ondernemers. 

 
9.2.  een levendig bedrijfsleven 
 
Maassluis heeft door haar beperkte oppervlakte weinig extra ruimte voor 
economische bedrijvigheid. Juist daarom is het van belang om onze bestaande 
bedrijven te koesteren. De beperkte ruimte voor extra bedrijvigheid vraagt om een 
zorgvuldige invulling. Het CDA Maassluis streeft naar het aantrekken van nieuwe 
bedrijven en wil ruimte bieden aan bestaande ondernemers om uit te breiden. 
Hiermee wordt continuïteit gewaarborgd en ontstaan nieuwe arbeidsplaatsen.  
 

- Het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet duidelijk aan de lokale 
ondernemers kenbaar worden gemaakt. 

- Een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor ondernemers is een verzorgde 
omgeving. De buitenruimte op – toekomstige - bedrijventerreinen moet extra 
aandacht en inzet krijgen. Parkmanagement, Bedrijven InvesteringsZones 
(BIZ) en ondernemersfondsen kunnen daar aan bijdragen. 

- Het CDA Maassluis staat positief tegenover de ontwikkeling van een 
representatief Business Centrum Maassluis waar verschillende ondernemers 
en bedrijven met elkaar service en ruimte delen. De gemeente kan hierin een 
stimulerende rol vervullen. 

- De complexiteit van de combinatie wonen en werken in één wijk wordt het 
meest zichtbaar in de Kapelpolder. De gemeente speelt een verbindende rol 
en faciliteert de wijk zo dat zowel bedrijven als inwoners op een goede manier 
kunnen werken en wonen. Dit betekent voor het CDA Maassluis investeren in 
goede verkeersafwikkelingen en meer en betere groenvoorzieningen. 

- Particuliere initiatieven voor woningbouw en bedrijvigheid worden door de 
gemeente positief benaderd en in goed overleg verder vormgegeven. 

- Bedrijventerrein de Dijk vraagt om snelle ontwikkeling, ook omdat de 
gemeente nu jaarlijks veel geld moet betalen voor de niet verkochte gronden.  

 
 
9.3. lokale economie 
 
Lokaal ondernemerschap is van groot belang! Onze lokale ondernemers en bedrijven 
bieden werkgelegenheid en bepalen in hoge mate de levendigheid van Maassluis en 
de voorzieningen voor inwoners. Zij maken de stad aantrekkelijk. Daarbij vergeet het 
CDA Maassluis niet dat lokale ondernemers veelal de sponsors zijn van ons 
verenigingsleven. Het belang van de lokale ondernemer kan ook daarom niet genoeg 
worden benadrukt en wordt dan ook actief door de gemeente uitgedragen. Maar het 
blijft niet alleen bij uitdragen in woord. Het CDA Maassluis wil ook dat de gemeente 
het makkelijker maakt voor ondernemers en bedrijven in onze stad. Dit kan door in 
economisch lastige tijden de regeldruk aan te pakken en lokale lasten te laten dalen. 
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- Het CDA Maassluis wil dat Maassluis zich profileert als 
ondernemersvriendelijke en innovatieve gemeente. 

- De gemeente ondersteunt en activeert initiatieven bij bedrijven en instellingen 
en de eigen organisatie op het gebied van Fair Trade.  

- Maassluis blijkt onlangs sterk gestegen te zijn op een ranglijst met 
aantrekkelijke gemeenten voor ondernemers. Het is de ambitie van het CDA 
Maassluis dit vast te houden en waar mogelijk verder te verbeteren.  

- het CDA Maassluis is voor een onderzoek naar het afschaffen van 
precariobelasting en reclamebelasting.  

- Ondernemers zijn onmisbaar voor de vitaliteit van onze stad. De bestaande 
overleggen moeten worden gecontinueerd en waar wenselijk geïntensiveerd.  

- De wethouder economie is een belangrijke schakel tussen de gemeente 
Maassluis, het gemeentebestuur en het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat de 
wethouder daarom regelmatig bezoeken brengt aan ondernemingen. 

- Actieve acquisitie is een noodzakelijk middel om de leegstand te bestrijden, 
maar ook om een evenwichtig winkelaanbod te krijgen en te houden in 
Maassluis. Deze gemeentelijke acquisiteur heeft een initiërende en 
faciliterende rol tussen bedrijfsleven, gemeente en vastgoedpartijen. 

- De gemeente moet één aanspreekpunt hebben voor bedrijven. Daarin moet 
goede dienstverlening wordt geboden en snelle afhandeling van procedures. 
Het CDA Maassluis staat positief tegenover een mentorproject en nieuwe 
initiatieven voor ondersteuning van startende ondernemers. Nadrukkelijk 
wordt gezocht naar versterking van netwerkmogelijkheden en samenwerking 
tussen ondernemers. 

 
 
9.4.  de maatschappelijke rol van bedrijven, ondernemers en organisaties 
 
In een betrokken samenleving nemen inwoners, maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven samen initiatieven om problemen aan te pakken. 
 

- Het CDA wil maatschappelijk betrokken ondernemen bevorderen. Het 
uitgangspunt hierbij is dat deze manier van ondernemen een toegevoegde 
waarde is voor alle partijen. 

- Ondernemingen worden door de gemeente actief betrokken bij sociale 
uitdagingen. Voorbeelden zijn het geven van voorlichting op scholen, stages, 
hulp bij het voorkomen van schulden door financiële dienstverleners of het re-
integreren van jonggehandicapten en herintreders. De gemeente is hierin 
stimulerend en faciliterend en heeft ook een duidelijke voorbeeldfunctie.  

 

9.5.  stadspromotie  

Om meer consumenten, toeristen en bedrijven naar onze stad te trekken is het nodig 
om te investeren in de promotie van onze stad. Het CDA Maassluis ziet meerwaarde 
in een constructief promotieplan waarmee de kwaliteiten van Maassluis nog meer 
bekendheid krijgen.  

- Investeren in toerisme vraagt om een consistent, wervend beleid dat door 
bedrijven, organisaties en de gemeente samen wordt vormgegeven en 
uitgedragen. 
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- Stichting Promotie Maassluis en de stadspromotor vormen de spil en het 
gezicht van het promotiebeleid. 

- In het promotieplan spelen de Haven van Maassluis alsmede de vlieten en 
aansluiting bij het Midden-Delfland gebied een belangrijke rol in de 
waterzijdige benadering van Maassluis. 

- De gemeente Maassluis moet scherp en alert zijn op plannen en 
ontwikkelingen uit de provincie en het Rijk. Op plannen die niet bijdragen of 
afbreuk doen aan de recreatieve kwaliteiten van Maassluis en omgeving dient 
de gemeente krachtig en adequaat te reageren. 
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HOOFDSTUK 10: EEN FINANCIEEL GEZONDE STAD 

        Zuinigheid met vlijt    

De financiën van de gemeente Maassluis moeten op orde moeten zijn. Dit betekent 
voor het CDA Maassluis dat de begroting sluitend moet zijn, maar ook dat structurele 
lasten worden afgedekt door structurele baten. Vooruitschuiven van moeilijke keuzes 
is geen optie, problemen mogen niet worden afgewenteld op toekomstige generaties. 
Om desondanks goed beleid te kunnen maken en uitvoeren, mag het belang van de 

mensen in dienst van de gemeente nooit onderschat worden. De gemeente moet 
investeren in goed opgeleide medewerkers en hen een uitdagende werkomgeving 

bieden. 

10.1.  middelen 

Ook in tijden van economische achteruitgang en stagnatie blijft het CDA Maassluis 
staan voor een gezond financieel beleid met een degelijk gemeentelijk 
huishoudboekje en beperkte lastenontwikkeling.  

- De gemeentelijke begroting moet meerjarig in evenwicht zijn en blijven. 
Overschrijdingen moeten voorkomen worden.  

- Een goede reservepositie van de gemeente is belangrijk. De 
verantwoordelijkheden van de gemeente worden groter en breder door de 
toegenomen taken. De reservepositie moet daarop afgestemd moet worden. 

- Het uitgangspunt is dat nieuwe taken vanuit het Rijk worden bekostigd uit de 
daarbij behorende Rijksbudgetten.  

- Om de gemeenteraad voldoende ruimte te bieden om bij te sturen op beleid, 
worden de uitgaven en inkomsten op heldere, transparante en tijdige wijze 
verantwoord door Burgemeester en Wethouders. 

- De verantwoording gedurende het jaar van de uitgaven en inkomsten moet 
volgens het CDA Maassluis logischer verspreid worden. 

- De gemeente voert een adequaat risicomanagement om mogelijke financiële 
tegenvallers zoveel mogelijk te voorkomen en de consequenties hiervan tijdig 
te kunnen inschatten en de nodige maatregelen te treffen. 

- De prijzen van vergunningen en leges moeten kostendekkend zijn. Als de 
prijzen die de gemeente hanteert sterk afwijken van vergelijkbare gemeenten, 
moeten de redenen hiervan helder worden onderbouwd. Het streven is om de 
kosten voor inwoners voor gemeentelijke diensten zo laag mogelijk te houden.  

- Het CDA Maassluis streeft naar het zoveel mogelijk beperken van 
gemeentelijke lastenverzwaringen. Ter verantwoording van eventuele hogere 
tarieven en belastingen legt de gemeente helder aan de inwoners uit waarom 
zij extra moeten gaan betalen. 

- Subsidies aan maatschappelijke organisaties worden gekoppeld aan 
afspraken over meetbare prestaties.  

- Maassluis maakt deel uit van verschillende gemeenschappelijke regelingen. 
Bij deze gemeenschappelijke regelingen hoort goede financiële informatie aan 
de gemeenteraden die inzicht geven in de ontwikkelingen van de meerjarige 
gemeentelijke bijdragen. Bovendien hanteert Maassluis het principe samen de 
trap op, samen de trap af in tijden van bezuinigingen.  

  



Verkiezingsprogramma CDA Maassluis 2014-2018  

47 

 
10.2.  de gemeentelijke organisatie 
 
Het CDA Maassluis is voorstander van een compacte overheid. De omvang van de 
gemeentelijke organisatie moet slank zijn en gerelateerd aan de haar opgedragen 
taken. Dat kunnen we bereiken door onder andere meer samen te werken met 
buurgemeenten. Zeker omdat gemeenten veel nieuwe taken krijgen, is het goed om 
voor samenwerking te kiezen. Het doel van het CDA Maassluis is om het beste 
resultaat in dienstverlening en in financieel opzicht aan onze inwoners te kunnen 
bieden. 
 

- De gemeente heeft een helder plan waarin wordt aangegeven welke 
deskundigheid en vaardigheden nodig zijn binnen de ambtelijke organisatie 
De nieuwe taken vereisen nieuwe kwaliteiten van de medewerkers. Door 
trainingen en herplaatsing wordt de slagvaardigheid vergroot. 

- Voor de uitvoering van de nieuwe taken is een goede organisatiestructuur van 
belang. Te allen tijde moet voorkomen worden dat er een te grote overhead 
ontstaat. 

- De gemeente Maassluis doet steeds meer een beroep op het maatschappelijk 
middenveld, bedrijven en inwoners. Dit vraagt om een zeer actieve en 
positieve houding tegenover particuliere initiatieven.  

- Het CDA Maassluis pleit voor één gemeentelijk loket (frontoffice) waar 
ondernemers en zorgaanbieders terecht kunnen voor vragen om steun of met 
ideeën hoe werkgelegenheid te creëren of zorg aan te bieden. Dat geldt ook 
voor inwoners die ondersteuning nodig hebben en daarvoor aankloppen bij de 
gemeente. 

- Het CDA Maassluis wil dat de frontofficemedewerker naar de ondernemer of 
de burger toe gaat om ter plekke bij hem thuis of op de werkvloer voldoende 
inzicht te krijgen in de problemen en hoe deze kunnen worden opgelost. 

- Intensievere samenwerking tussen de gemeentelijke organisaties van 
Vlaardingen en Schiedam is belangrijk. Het CDA Maassluis neemt daarbij als 
uitgangspunt dat de samenwerking niet moet leiden tot een grootschalige en 
afstandelijke organisatie. Gestreefd moet worden naar een betrokken 
gemeente die haar inwoners kent. Wie in Maassluis woont, moet in Maassluis 
terecht kunnen voor gemeentelijke zaken. 

- Het CDA Maassluis staat open voor afstemming en mogelijke samenwerking 
met andere omliggende gemeenten.  

- Brede gemeentelijke samenwerking bij de inkoopfunctie is noodzakelijk om 
financiële voordelen te kunnen realiseren.  

- Het CDA Maassluis vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om alert te 

reageren op allerhande subsidie mogelijkheden. Gedacht moet worden aan de 

mogelijkheden voor Provinciale, Landelijke en Europese subsidies waaronder 

innovatiesubsidies en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf. Ook op 

dit terrein kan samenwerking gezocht worden met andere gemeenten.   

 
 
 


