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VOORWOORD 

 

Op 21 maart 2018 gaat Maassluis naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Maassluis voor de periode 2018-2022. Een 

verkiezingsprogramma dat niet vanachter een bureau maar met de samenleving tot stand is 

gekomen.  

 

We hebben inwoners, vrijwilligers en professionals gevraagd om mee te denken over de 

verschillende onderwerpen. Veel suggesties hebben ons bereikt en concrete ideeën zijn 

meegeven. De vele prettige gesprekken die wij op verschillende momenten hebben mogen 

voeren, brachten ons bruikbare en mooie ideeën welke een plek in ons concept-

verkiezingsprogramma hebben gekregen. Dit concept hebben we vervolgens voor reactie 

voorgelegd aan verschillende personen die als vrijwilliger of professional een actieve rol 

midden in onze samenleving vervullen. Een waardevolle extra stap in het proces om te komen 

tot een gedragen verkiezingsprogramma waarmee wij ons best hebben gedaan zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij wat leeft in de stad. Na verwerking van de waardevolle reacties en 

de inbreng van onze leden, is op 25 oktober 2017 het verkiezingsprogramma vastgesteld.   

 

Ons verkiezingsprogramma vormt de basis voor de manier waarop we samen met de 

inwoners en de andere politieke partijen de komende vier jaar uitdagingen willen aangaan en 

verder willen werken aan onze mooie lokale samenleving. Ons programma heeft niet de 

pretentie om voor de komende vier jaar alle mogelijke problemen te voorspellen. Daarvoor 

verandert de wereld en onze stad te snel. Het biedt de basis voor wat we willen versterken en 

vernieuwen en laat ruimte om vanuit onze visie op de samenleving ook nieuwe uitdagingen 

aan te gaan. Een visie waarbij de samenleving centraal staat en waarbij we in onze 

afwegingen en besluiten altijd toetsen aan onze vaste waarden: solidariteit, gespreide 

verantwoordelijkheid, gerechtigheid en rentmeesterschap. Vaste waarden die niet verouderen, 

nog altijd actueel zijn, houvast bieden en passen bij een Christendemocratische partij.  

 

De programmacommissie dankt iedereen die een actieve bijdrage heeft geleverd aan dit 

verkiezingsprogramma dat als titel heeft:  

Kies vandaag voor morgen.  

Een vertrouwde stem voor een vernieuwend geluid. 
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INLEIDING  

 

Het CDA Maassluis gelooft in een stad waarin iedereen zichzelf mag zijn. Waar talent de kans 

krijgt zich te ontwikkelen. Waar we met elkaar zorgen voor wie ziek is of tegenslag kent. Waar 

we kijken verder dan ons persoonlijke belang en ons verantwoordelijk voelen voor elkaar en 

onze omgeving en de harde klanken de zachte tonen niet overstemmen. Het CDA Maassluis 

gelooft in onze samenleving en draagt graag bij aan een mooier en zorgzaam Maassluis. 

 

Kiezen voor goede algemene voorzieningen en een betrokken samenleving. 

 

Wij zetten ons in voor een gemeente die goed zorgt voor wat van iedereen is. Van wegen tot 

groen, van zorg tot veiligheid. De gemeente doet het samen, luistert en betrekt inwoners, 

verenigingen en ondernemers.  

 

Overwinningen en feest vieren en zijn er voor wie verlies en verdriet kent. 

 

Wij kiezen voor levendigheid en ontmoeting. De gemeente draagt dit zelf uit en biedt ruimte 

voor initiatieven van inwoners met goede ondersteuning en minder regels. In Maassluis helpen 

we elkaar en zijn solidair met wie verlies of tegenslag kent. De gemeente zet zich in voor 

persoonlijke ondersteuning en samenwerking. 

 

Zetten in op gelijke kansen en hebben oog voor unieke talenten. 

 

Iedereen verdient de kans om zijn of haar unieke talent te ontplooien. In Maassluis richten wij 

ons op wat iemand wel kan, waar ieders unieke vaardigheden, talenten en passie liggen. 

 

Kiezen voor vernieuwingen, durven groot en hebben vertrouwen in klein. 

 

Grote vernieuwende ideeën over hoe we het beter kunnen doen, daar schrikken wij niet van. 

Tegelijkertijd hebben wij vertrouwen in de kleine organisaties, kleinschalige verbanden en 

innovatie. De gemeente maakt het makkelijker om een kleinschalig initiatief te organiseren en 

pakken ergernissen van inwoners aan. 

 

Voor nu en de toekomst. 

 

Goed rentmeesterschap vraagt dat onze blik zich ook op de toekomst richt, door te investeren 

in onderwijs en duurzaamheid. Wij kiezen voor een financieel solide beleid. Niet de pot 

verteren, maar ook niet onnodig oppotten door ervoor te zorgen dat financiële risico’s 

gedragen kunnen worden en te investeren in onze samenleving. 

 

Het CDA Maassluis wil met deze inzet het gevoel versterken dat Maassluis een fijn thuis is, 

waar inwoners zich gewaardeerd en gehoord voelen en waar bezoekers graag op bezoek 

komen omdat Maassluis aantrekkelijk is en zoveel te bieden heeft. 
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1. SAMEN VOOR ONDERWIJS 

 

Leerlingen, ouders, scholen en de gemeente hebben ieder een eigen rol en 

verantwoordelijkheid. Met elkaar delen wij het belang voor de toekomst van onze kinderen.  

 

Niet ieder kind heeft dezelfde kansen. Wij hebben niet allemaal dezelfde talenten en talent 

komt niet altijd vanzelf bovendrijven. Ieder kind in Maassluis verdient de mogelijkheid om zijn 

of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij kijken hierbij verder dan 

rekenen en taal en richten ons op brede 21e eeuwse vaardigheden. Het CDA Maassluis kiest 

voor een actieve ondersteunende rol van de gemeente. Laten wij samen passend onderwijs 

beter passend maken. 

 

1.1 Visie, keuzevrijheid en samenwerking 

Onderwijs als speerpunt van ons gemeentelijk beleid, omdat wij daar met elkaar veel kunnen 

bereiken en een gedeeld belang hebben. De gemeente ondersteunt, stimuleert en zet in op 

het versterken van samenwerking. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Keuzevrijheid. 

Ouders zijn vrij om te kiezen naar welke school hun kinderen gaan. 

Scholen zijn vrij in hun identiteit en profiel en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

onderwijs. 

 

Een meerjarige onderwijsvisie. 

Samen met de scholen, onderwijsinstellingen en ondernemers werkt de gemeente een 

meerjarige visie op ons lokale onderwijs uit. 

 

Iedere vier jaar wordt vóór het opstellen van de onderwijsvisie een Onderwijs Conferentie 

gehouden. Halverwege de looptijd wordt een voortgangsbijeenkomst gehouden. 

 

Samenwerking versterken, kansen creëren. 

De gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert actief een sterke lokale samenwerking en 

een vloeiende lokale doorgaande leerlijn.  

 

De samenwerking tussen onze scholen in Maassluis wordt versterkt. Het lokale onderwijsveld 

kent elkaar, komt bij elkaar over de vloer en kent korte lijnen. 

 

Door de goede samenwerking en kennis van elkaars werkwijze sluit Primair en Voortgezet 

Onderwijs binnen Maassluis uitstekend op elkaar aan. 

 

Scholen, kinderen en jongeren hebben baat bij ouderbetrokkenheid. De gemeente 

ondersteunt en faciliteert initiatieven in het Primair en Voortgezet Onderwijs om de 

betrokkenheid tussen school en ouders te versterken. 

 

Onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Initiatieven voor het versterken van het techniek onderwijs op het vmbo in Maassluis worden 

door de gemeente actief ondersteund. 
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Samenwerking tussen gemeente, onderwijs en ondernemers in een Toekomstfonds met als 

doel: ‘ieder kind een bruikbaar diploma’. Uit het fonds kan subsidie worden aangevraagd voor 

een samenwerkingsverband tussen het onderwijs en bedrijfsleven. 

 

Huiswerkbegeleiding. 

De gemeente organiseert samen met het onderwijs gratis huiswerkbegeleiding. Alle kinderen 

kunnen hiervoor in aanmerking komen. De verwijzing vindt plaats door de scholen en 

gemeente. 

 

Waardering. 

De gemeente uit haar waardering voor onderwijs(initiatieven) door jaarlijks de onderwijsprijs 

feestelijk uit te reiken. 

 

1.2 Onderwijs is passend door maatwerk 

De gemeente biedt actief ondersteuning om onderwijs beter passend te krijgen. Passend 

onderwijs begint al op de peuterspeelzalen en loopt de hele leerlijn door. De gemeente 

ondersteunt het onderwijs voor het bieden van beter maatwerk. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Passend Primair Onderwijs in Maassluis. 

De gemeente stimuleert samenwerking tussen alle Maassluise basisscholen om ieder kind het 

onderwijs te bieden dat het nodig heeft. Mogelijkheden worden in kaart gebracht of verdere 

samenwerking tussen scholen en (financiële) ondersteuning vanuit de gemeente kan leiden tot 

meer ruimte voor passend onderwijs.  

 

Aandacht voor versterking van de maatwerkbudgetten waarmee onder meer ambulante 

begeleiders ingezet kunnen worden. Uitdaging voor kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn of 

bijzondere talenten hebben. 

 

Aanpak van onderwijsachterstanden.  

Samen met professionals wordt ons onderwijsachterstandenbeleid verder ontwikkeld naar een 

effectief beleid op maat. Bereik en effect van de inzet is inzichtelijk en wordt met het 

onderwijsveld geëvalueerd. 

  

Samenwerking tussen peuteropvang, zorgverzekeraar, onderwijs- en spraakspecialisten wordt 

onder regie van de gemeente vormgegeven via de VVE gelden. Geen collectieve aanpak, 

maar begeleiding op maat. 

 

Kinderen met en zonder taalachterstand zitten samen in evenwichtige gemixte groepen. 

Binnen de beschikbare budgetten is er een eerlijke plaatsing voor alle kinderen.  

 

Er is financiële ruimte in het VVE-budget voor vernieuwende projecten. 

 

1.3 Samen voor de toekomst 

Het ontdekken en ontwikkelen van talent, het werken aan goede kansen op de toekomstige 

arbeidsmarkt vraagt om brede inzet. De school staat er niet alleen voor. Activiteiten, die 

vaardigheden op het gebied van sport en muziek ontwikkelen, zijn voor iedereen bereikbaar. 



Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 

 

 
CDA Maassluis  7 

 

Niet alles hoeft door de school en onder schooltijd te worden georganiseerd. Het CDA 

Maassluis kiest voor: 

Keuzevrijheid van scholen. 

Scholen bepalen zelf welk lesaanbod aan leerlingen wordt aangeboden en of dit onder of na 

schooltijd wordt uitgevoerd. 

 

Nieuwe projecten vanuit scholen die bijdragen aan de ontwikkeling van 21e eeuwse 

vaardigheden komen in aanmerking voor gemeentelijke (financiële) ondersteuning. 

 

Kennis en vaardigheden voor de toekomst. 

De TechNetkring Nieuwe Waterweg Noord biedt op een goede manier techniek aan bij de 

scholen in de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De gemeente blijft techniek in 

de klas actief aanbieden.  

 

In samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs en met ondernemers komt de 

gemeente met een aanbod om jonge kinderen te leren programmeren.  

 

De gemeente werkt samen met lokale partners en instellingen om het aanbod van 

muzieklessen in het Primair én Voortgezet Onderwijs te versterken. Hierbij wordt actief gebruik 

gemaakt van beschikbare Rijksmiddelen en subsidies. 

 

Naast het behoud van het cultuurmenu wordt door de gemeente ingezet op een breder 

aanbod cultuuronderwijs op school. Onder meer door deel te nemen aan het programma 

Cultuureducatie met Kwaliteit en door bijvoorbeeld, in samenwerking met Maassluise 

kunstenaars, tekenlessen aan te bieden op school.  

 

1.4 Veilig en gezond 

Als gemeente zetten wij in op de veiligheid en gezondheid van leerlingen. Het CDA Maassluis 

kiest voor: 

Waterveiligheid. 

Het is belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen, daarom biedt de gemeente 

schoolzwemmen aan. 

 

Verkeersveiligheid.  

Verkeerseducatie op de basisschool blijft. Ook worden bewustwordingscampagnes opgezet 

op middelbare scholen.  

 

Bewegen. 

Initiatieven om meer op school te bewegen worden door de gemeente ondersteund. Gymles is 

vanzelfsprekend en vraagt om een goede sportfaciliteit op loopafstand van het schoolgebouw. 

Naschoolse en tussenschoolse activiteiten worden samen met de sportbuurtcoach 

georganiseerd. 
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1.5 In, om en naar school 

Onderwijs gaat over inhoud, maar goed onderwijs geef je het beste in een prettig 

schoolgebouw met een aantrekkelijk plein, waar kinderen kunnen ontspannen en bewegen. 

Naar school, dat doen we bij voorkeur lopend of op de fiets. Snel, gemakkelijk en gezond. Het 

CDA Maassluis kiest voor: 

Goede schoolgebouwen. 

Een meerjarig onderwijshuisvestingplan voor het energie neutraal maken en het realiseren 

van een goed binnenklimaat, duurzaam renoveren en de vervangingsopgave van 

schoolgebouwen. 

 

De gemeente ondersteunt het onderwijs bij ideeën voor verbouw en nieuwbouw door mee te 

denken en te faciliteren. 

Aantrekkelijke, groene schoolpleinen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. 

Het gebruik van een school als multifunctioneel gebouw in de wijk wordt verder gestimuleerd. 

 

Veilig en snel naar school. 

Veilig maken van schoolroutes door waar nodig aanpassingen in de buitenruimte te doen. 

Door streng toezien en handhaven op het verkeer in de omgeving van scholen en voldoende 

fietsenstallingen bij scholen. 

 

1.6 Zorg is persoonlijk, aanwezig en dichtbij 

School is vaak de eerste plek waar een kind aanklopt voor hulp en er gesignaleerd wordt of er 

ondersteuning nodig is. Het is essentieel dat op die eerste hulpvraag alert wordt gereageerd. 

Vertrouwen bouw je op door te doen. Niet van het kastje naar de muur, maar direct naar de 

goede ondersteuning. Het CDA Maassluis kiest hierom voor: 

Samenwerking. 

Inzet is dat ieder kind in Maassluis de juiste plek krijgt binnen het onderwijs 

samenwerkingsverband. 

 

Schoolondersteuningsprofielen zijn binnen het onderwijs samenwerkingsverband 

samenhangend en dekkend. 

 

Zorg. 

Gemeente, jeugdzorginstellingen en het onderwijs werken samen in het wijkteam om 

hulpvragen professioneel op te pakken. Elkaar weten te vinden en het geven van een 

terugkoppeling zijn voorwaarden voor een goede samenwerking. 

 

Iedere school heeft en houdt een gezinsspecialist die nauw samenwerkt met het wijkteam. 

Direct beschikbare ondersteuning, terugkoppeling tussen wijkteam en school is noodzakelijk.  

 

De wettelijke taak om leerlingenvervoer aan te bieden, wordt veilig en betrouwbaar uitgevoerd, 

met het belang van het kind voorop.  
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2. ZORG VOOR ELKAAR 

 

Maassluis, de stad waar plek is voor iedereen. Waar de gemeente en de gemeenschap er is 

als het leven tegen zit. Waar wij zorgen voor wie ziek is en verlies kent. Het CDA Maassluis 

zet zich de komende vier jaar in voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat en 

iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. Het CDA Maassluis kiest voor ruimte in de 

uitvoering voor persoonlijke keuzes, samenwerking en betaalbaarheid. 

 

2.1 Inzetten op gezondheid, zorgen voor wie ziek is 

Gezond mogen zijn is niet vanzelfsprekend. Niet iedereen wordt gezond geboren en velen 

krijgen gedurende hun leven met gezondheidsklachten te maken. Een warm en sociaal 

gezondheidsbeleid richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Het is belangrijk 

dat we er als gemeente en gemeenschap voor elkaar zijn bij ziekte en beperkingen. Het CDA 

Maassluis kiest voor: 

Voorkomen. 

Het gemeentelijk gezondheidsbeleid richt zich op preventie en vroegsignalering van 

gezondheidsrisico’s. Speciale aandachtspunten zijn:  

• Gezond gewicht voor jongeren. 

• Bewustwording van de negatieve gevolgen van drugs en alcohol en het ontmoedigen 

van overmatig gebruik daarvan. 

• Beweging stimuleren onder alle inwoners door een aantrekkelijk sport- en 

bewegingsaanbod. 

 

Samenwerking. 

De gemeente betrekt de eerstelijnszorgverleners actief bij het opstellen van de prioriteiten van 

ons gezondheidsbeleid. Zo versterken wij het beleid op de inhoud en op de uitvoering. 

 

De gemeente zet in op het realiseren van een zorgsteunpunt in iedere wijk, dichtbij inwoners. 

Initiatieven hiertoe worden gestimuleerd en ondersteund. Het wijkteam wordt hierbij betrokken. 

 

De gemeente enthousiasmeert gezondheidsinstellingen om zich in Maassluis te vestigen en 

zoekt samenwerking met zorgverzekeraars om zorg dichtbij te organiseren. Herstelhotels en 

zorghotels hebben specifieke aandacht en de gemeente zet in op een nieuwe polikliniek van 

het Franciscus Gasthuis & Vlietland. 

 

Onafhankelijke klantondersteuning bij indicatiegesprekken. 

Niet iedere inwoner kan even goed beperkingen verwoorden. Vaak doen inwoners zich beter 

voor dan dat ze zich voelen. De gemeente biedt onafhankelijke klantondersteuning aan. 

 

2.2 Het meest kostbare bezit betaalbaar 

Gezondheid is onbetaalbaar en tegelijkertijd moeten zorg en ondersteuning wel betaalbaar 

zijn. Betaalbaar en beschikbaar voor iedereen die tijdelijk of langdurig hulp nodig heeft. 

Zorgkosten kunnen hoog oplopen, waardoor zorg om financiële redenen vermeden kan 
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worden. Dit mijden van zorg moeten wij voorkomen. In Maassluis zorgen wij dat wie ziek is, 

zorg kan krijgen en die zorg kan betalen. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Zorggeld is voor de zorg. 

Geld dat we als gemeente van de Rijksoverheid ontvangen voor de zorg besteden we aan de 

zorg en vormt het gemeentelijk financiële kader. 

 

Samen voor een betaalbare zorgverzekering. 

De gemeente brengt de mogelijkheden in kaart van een collectieve ziektekostenverzekering, 

inclusief tandartsverzekering, met een laag eigen risico voor alle inwoners met een chronische 

ziekte of lichamelijke beperking met een inkomen tot 150 procent van het minimumloon.  

 

Meer geld naar de zorg, minder naar management. 

Organisaties die hun bedrijfsvoering met beperkte overhead organiseren hebben in Maassluis 

voordeel bij inkoop en aanbestedingen. 

 

Betaalbare ondersteuning. 

In Maassluis maken inwoners gebruik van WMO-voorzieningen en -ondersteuning aan huis. 

Om zorg betaalbaar te houden en zorgmijding te voorkomen kiest het CDA Maassluis voor:  

• Vereenvoudiging van de financiering van de WMO zorg. Helder en betaalbaar voor 

inwoners en goedkoper in uitvoering en administratie. 

• Tegengaan van de stapeling zorgkosten. 

• Maximering van de eigen bijdragen. 

• Vangnetregeling zorg in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen, tot 150% van het 

minimumloon.  

 

2.3 Gezin & zorg 

Families vormen het startpunt van ons leven waar we in liefde mogen opgroeien. Voor het 

CDA Maassluis is elk gezin, van welke samenstelling ook, van waarde. Met veel kinderen gaat 

het goed. Helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Ruimte en vrijheid. 

Ouders en verzorgers zijn vrij in de opvoeding van hun kinderen, wanneer nodig is er 

opvoedingsondersteuning vanuit de gemeente beschikbaar. 

 

Gezamenlijke inzet voor veilig opgroeien. 

Terugkoppeling na een doorverwijzing is belangrijk. Organisaties zoals scholen en inwoners 

die een (nood) zorgmelding doen, worden binnen de mogelijkheden van de privacywetgeving, 

op de hoogte gesteld dat de melding is ontvangen en/of een traject is gestart. 

 

Om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan houdt het CDA Maassluis vast aan 

het belang van de ondersteuning en directe hulp aan onze inwoners.  

 

Pleeggezinnen zijn de plek waar kwetsbare kinderen de kans krijgen even op adem te komen 

of zelfs een nieuw ‘thuis’ te vinden. Het CDA Maassluis kiest voor een reële vergoeding voor 

de kosten die pleegouders moeten maken en voor het betrekken van pleegouders bij de 

ontwikkeling van jeugdbeleid. 
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Zorg op maat. 

Geen wachtlijsten in de jeugdzorg. Hierbij geldt dat de best passende zorg beschikbaar moet 

zijn, niet de zogenoemde second best zorg.  

 

Hulptrajecten worden geëvalueerd op kwaliteit en of de hulptrajecten volgens indicatie worden 

doorlopen. 

 

Om te voorkomen dat jongeren die 18 worden tussen wal en schip raken, ondersteunt de 

gemeente jongeren bij de overgang door bijvoorbeeld een transitiecoach in te zetten. 

 

De impact van een (vecht-)scheiding is groot op kinderen. Door vroeg advies, ondersteuning 

en mediation aan te bieden, proberen wij met elkaar de verdrietige gevolgen van een 

scheiding te voorkomen. 

 

2.4 Geestelijke zorg 

Dementie, verwardheid of psychische aandoeningen hebben allemaal een grote impact. 

Impact op degene die het overkomt en impact op de omgeving. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Preventie en beschikbare 24-uurs opvang. 

Samen met de GGZ, zorgverzekeraars, gezondheidsinstellingen, woningcorporaties en dag-

en-nachtopvang stelt de gemeente een integraal actieplan op, gericht op preventie, 

zorgmijding, spoedeisend vervoer, beschikbare 24-uurs opvang en goede vervolgzorg met 

aandacht voor omwonenden. 

 

Samenwerking met maatschappelijke partners. 

Met elkaar zorgen wij voor voldoende financiële middelen voor psychiatrische zorg aan huis 

en voor een plan van aanpak over zorgmijding. 

 

Dementievriendelijke stad. 

Door ervaringen te delen, initiatieven te verbinden en nieuwe ontwikkelingen toe te passen, 

maken wij Maassluis voor inwoners met dementie een prettige en verantwoorde stad om in te 

leven. 

 

2.5 Persoonlijke invulling 

Zorg is persoonlijk. Niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde ondersteuning en hulp. Als 

algemene voorzieningen niet passend zijn, hebben inwoners de mogelijkheid om 

ondersteuning zelf te regelen en naar eigen inzicht vorm te geven. Het CDA Maassluis kiest 

voor: 

Maatwerk. 

Een Persoonsgebonden Budget biedt ruimte om professionele zorg dichtbij huis te 

organiseren naar behoefte van inwoners.  

 

Een persoonsvolgende bekostiging biedt maatwerk, naast het in natura verlenen van zorg 

door zorginstellingen.  
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Waar algemene voorzieningen bij de thuiszorg niet toereikend zijn, maakt de gemeente 

afspraken met zorgorganisaties over maatwerk bij de thuiszorg. 

 

Dagbesteding dichtbij en op maat. De vorm van dagbesteding is persoonlijk. Afhankelijk van 

de wensen en behoeften wordt gekozen voor dagbesteding in groepsverband of een op maat 

samengestelde dagbesteding.  

 

Kwaliteit. 

De gemeente is eindverantwoordelijk voor het geld dat wordt besteed en moet de kwaliteit van 

de zorg ook bij persoonlijke inkoop garanderen. 

 

Vernieuwing. 

Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen waarin technologie de gezondheid en de 

gezondheidszorg versterkt en regie geeft aan patiënten en cliënten. 

 

Een beperkt deel van het geld dat beschikbaar is voor zorg wordt gereserveerd om te 

investeren in de uitvoering van vernieuwende ideeën. 

 

2.6 Eenzaamheidsbestrijding 

Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is het toenemend gevoel van eenzaamheid dat 

mensen ervaren. Dit probleem komt bij alle leeftijdsgroepen voor. Als gemeente lossen wij het 

gevoel van eenzaamheid niet alleen op. We hebben hier iedereen bij nodig. Professionals en 

vrijwilligers, inwoners en maatschappelijke instellingen. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Gezamenlijke inzet. 

Wij roepen inwoners op om meer om te zien naar elkaar en via bewustwordingscampagnes 

wordt ingezet op het herkennen van eenzaamheid. 

 

Vrijwilligers en professionals krijgen door de gemeente trainingen aangeboden om tijdig te 

leren herkennen wanneer eenzaamheid speelt, zodat eerder hulp wordt geboden. 

 

Initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan worden ondersteund en gestimuleerd. Specifieke 

aandacht wordt hierbij gegeven aan concrete acties om jong en ouder met elkaar te 

verbinden. 

 

Binnen het wijkteam is specialisatie voor geïsoleerde ouderen beschikbaar. 

 

Aandacht bij levensgebeurtenissen. 

Als gemeente gaan we samen met inwoners en organisaties in beeld brengen, hoe we er voor 

elkaar kunnen zijn, als het leven anders is geworden en verlies kent. Bijvoorbeeld door meer 

aandacht voor rouwverwerking. 

 

Bezoek. 

Alle inwoners van 80-plus in Maassluis krijgen van de gemeente jaarlijks een bezoek 

aangeboden van een professional die ervaring heeft met ouderen. 
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2.7 Ouderen 

In een zorgzame samenleving, hebben wij oog voor de kwetsbaarheid waarmee ouderdom 

soms gepaard gaat. Hierom kiest het CDA Maassluis naast de zorg- en woonvoorzieningen 

voor: 

In kaart brengen van de behoefte. 

De gemeente brengt de huidige en toekomstige welzijns- zorg- en woonbehoeften van oudere 

inwoners verder in kaart. Specifiek is hierbij aandacht voor ouderen met een migratie-

achtergrond. 

 

Ouderenadviseurs. 

Het werk van onze ouderenadviseurs is belangrijk voor het contact met ouderen en voor 

ondersteuning bij het regelen van praktische zaken op het gebied van zorg, wonen en welzijn. 

Waar ouderenadviseurs knelpunten ervaren, volgt passende actie vanuit de gemeente. 

 

Afstemmingsoverleg ouderenbonden. 

De gemeente organiseert jaarlijks een afstemmingsoverleg met de ouderenbonden in 

Maassluis. 

 

2.8 Mantelzorg 

Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald voor hun dierbare. Deze zorg is 

belangrijk en tegelijkertijd heel ingrijpend. Mantelzorgers schipperen voortdurend tussen hun 

eigen leven, het leven van degene voor wie ze zorgen en hun leven samen. Hierom is het 

belangrijk dat de gemeente en professionele instellingen naast de mantelzorger staan. Een 

goede balans is van wezenlijk belang. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Samenwerking. 

Mantelzorgers zijn partners in de zorg. Het is belangrijk dat de professionele zorg en de 

mantelzorg goed met elkaar samenwerken. De gemeente stuurt hierop door samenwerking 

met mantelzorgers onderdeel te maken bij de inkoop of aanbesteding van professionele 

organisaties. 

 

Mantelzorgers zijn welkom bij de indicatiegesprekken en worden betrokken bij gemeentelijk 

beleid. 

 

Ondersteuning op maat. 

Mantelzorgers kunnen zelf vragen over of behoefte aan hulp hebben. De gemeente 

ondersteunt door het bieden van praktische en mentale ondersteuning. Specifiek aandacht is 

er voor: 

- Ondersteuning bij financiën en thuisadministratie. 

- Het ontlasten van kinderen en jongeren van mantelzorgtaken. 

- Het aanbieden van respijtzorg, zodat mantelzorgers tijdelijk zorgtaken aan een ander 

kunnen overdragen. 

- Mogelijkheid tot (tijdelijke) vrijstelling van sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigde 

mantelzorgers. 

- In contact brengen met bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een ouderenadviseur.  
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Mantelzorg dichtbij. 

Inwoners van zowel binnen als buiten Maassluis kunnen als mantelzorger een urgentie 

aanvragen om dichterbij diegene te wonen waar ze voor zorgen. 

 

De gemeente levert maatwerk als vervoerskosten een belemmering vormen voor het verlenen 

van mantelzorg.  

 

In beeld en waardering. 

De gemeente Maassluis is een mantelzorgvriendelijke werkgever. De gemeente draagt dit uit 

en zet bedrijven die ook mantelzorgvriendelijk zijn in het zonnetje. 

 

De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg blijft. 

 

In Maassluis zijn veel mantelzorgers, alleen zijn zij niet allemaal in beeld. Daarom organiseert 

de gemeente ieder jaar een aanmeldingsactie. 

 

Mantelzorgers ontvangen een blijk van waardering. Een goed voorbeeld hiervan is het 

aanbieden van een stadspas. 

 

2.9 Bereikbaar 

Het is belangrijk dat ons vervoer goed is georganiseerd voor inwoners met een beperking. Het 

CDA Maassluis kiest hierom voor: 

Dichtbij en op maat. 

Huisartsenposten en apotheken zijn bereikbaar voor iedereen. Zorg dichtbij organiseren kan 

door dienstverlening aan huis, een goede spreiding over de stad en door goede 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

 

Individueel vervoer blijft mogelijk binnen de gemeentelijke vervoersvoorziening. 

 

Samen voor bereikbaarheid. 

Vervoerssamenwerking tussen zorgorganisaties en Stroomopwaarts om in Maassluis te 

komen tot aanvullend vervoer op afroep voor ouderen en kwetsbaren. 

 

De gemeente zet bij de vervoersautoriteit in op bereikbaarheid van ons gezondheidscentrum 

en de zorgaanbieders. 

 

Vervoer binnen en buiten de regio voor wie niet met het openbaar vervoer kan reizen. 
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3. BREDE VEILIGHEID 

 

Veiligheid is breed: van brandpreventie tot direct beschikbare hulp bij nood. Van je prettig 

voelen in een wijk tot het doen van aangifte. Het CDA Maassluis zet in op het versterken van 

ons veiligheidsgevoel door in te zetten op korte lijnen. Veiligheid dichtbij: beschikbaar, 

bereikbaar en betrouwbaar. We kunnen ons veiligheidsgevoel niet alleen als gemeente 

versterken. Veiligheid is van iedereen. Het CDA Maassluis kiest hierom voor brede 

samenwerking, voor brede veiligheid. 

 

3.1 Korte lijnen 

Met de nieuwe veiligheidsvleugel op ons stadhuis gaat de politie nauwer samenwerken met 

onze gemeentelijke handhavers. Zo versterkt de samenwerking, ontstaan kortere lijnen zodat 

sneller afgestemd en opgetreden kan worden. Deze korte lijnen willen wij niet alleen in de 

veiligheidsvleugel maar ook in de wijken, dichtbij inwoners. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Brede wijkteams. 

Politie, Handhaving en Toezicht en de buitendienst medewerkers werken samen in vaste 

wijkteams. Ze overleggen, stemmen af en pakken door. Ze zijn herkenbaar, bereikbaar en 

aanspreekbaar voor inwoners. 

 

De wijkagent. 

De wijkagent vervult een belangrijke rol en is vooral op straat te vinden. Het CDA Maassluis 

zet in op grotere bekendheid van de wijkagent bij wijkbewoners en wil dat de wijkagent 

onderdeel uitmaakt van de brede wijkteams. 

 

Faciliteren Handhaving en Toezicht. 

De gemeentelijke handhavers zijn belangrijk en moeten in staat worden gesteld hun werk zo 

goed mogelijk uit te voeren. 

 

Het aantal jeugdhandhavers in Maassluis moet op het niveau zijn dat past bij de uitdagingen in 

onze gemeente. 

 

De werktijden van het team Handhaving en Toezicht sluiten aan bij de tijden waarop inzet 

gewenst is en problematiek wordt ervaren door inwoners.  

 

Stimuleren van het doen van aangiftes en meldingen. 

Het CDA Maassluis vindt dat aangiftes en meldingen eenvoudig, snel en dichtbij de inwoners 

moeten worden georganiseerd. 
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3.2 Samen met inwoners en ondernemers 

De gemeente heeft als kerntaak veiligheid en houdt de regie en de verantwoordelijkheid. De 

gemeente kan het niet alleen. Een veiligere stad bereiken wij alleen door samen te werken 

met inwoners, organisaties en bedrijven. Veel inwoners dragen al bij. De komende jaren willen 

wij hier verder op inzetten en de kracht van de samenleving versterken. Het CDA Maassluis 

kiest voor: 

Aanwezigheid in de wijken. 

Buurtpreventie werkt en wordt blijvend gestimuleerd door goede ondersteuning vanuit de 

gemeente, ook in nieuwe wijken. 

 

De gemeente blijft het project Waaks! ondersteunen en ondersteunt mogelijkheden tot 

verbreding, zoals aansluiting van fietsers of hardlopers.  

 

De gemeente introduceert de mogelijkheid om via de gemeente-app meldingen te doen, 

terugkoppeling te geven en met inwoners wijkgerichte informatie te delen. 

 

Preventie. 

Met relevante partners stelt de gemeente een meerjarig actieplan op met daarin concrete 

stappen hoe wij het aantal inbraken in Maassluis laten afnemen. 

 

De gemeente stimuleert en ondersteunt het behalen van veiligheids-keurmerken.  

Betrokkenheid. 

 

De gemeente betrekt inwoners bij het opstellen van de jaarlijkse prioriteiten van ons lokale 

veiligheidsbeleid.  

 

Goede afstemming tussen de verschillende partners die zich inzetten voor een veilige stad. 

Politie en het team handhaving en toezicht stemmen op eenvoudige wijze af met de 

buurtpreventen en ze communiceren met de WhatsApp/WijkApp groepen. 

 

Voor de uitvoering van het horecaconvenant is overleg met alle partijen in de horeca 

noodzakelijk. Samen uitgaan gezellig houden.  

 

3.3 Brandveiligheid 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor de uitdaging om de brandweerzorg 

toekomstbestendig vorm te geven. Belangrijk voor Maassluis is dat de brandweerzorg ook in 

de toekomst lokaal, goed en dichtbij georganiseerd blijft. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Behoud van onze eigen brandweerkazerne.  

Het belang van het behoud van onze eigen lokale brandweerkazerne, met voldoende 

menskracht en het benodigde materieel, wordt voortdurend en indringend ingebracht bij de 

VRR. 

 

Brandweerzorg is een kerntaak van de lokale overheid. Indien in de toekomst een aanvulling 

op ons vrijwillige korps met beroepskrachten noodzakelijk is, gaat de gemeente lokaal en 

binnen de VRR hierop passend inzetten. 
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Preventie. 

Onze lokale vrijwillige brandweerorganisatie maakt zowel preventief als repressief op goede 

wijze werk van een veilig Maassluis en blijft dat doen. 

 

Investeren in menskracht. 

Zowel onder inwoners, als onder personeel bij de in Maassluis gevestigde bedrijven, wordt 

blijvend actief gezocht naar geschikte vrijwilligers.  

Waar mogelijk worden korte deelopleidingen ingezet om (toekomstige) brandweermensen 

sneller in te zetten. 

 

3.4 Spoedeisende hulp 

Bij levensbedreigende situaties en omstandigheden waarin blijvende gezondheidsschade op 

kan treden, moeten inwoners kunnen rekenen op de snelle aanwezigheid van professionele 

spoedeisende hulp. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Tijdige zorg. 

De gemeente blijft zich ervoor inzetten dat ambulancezorg tijdig in Maassluis ter plaatse is. 

 

De gemeente zet zich in voor een verbetering van de aanrijdtijden van ambulances door 

structurele samenwerking met buurtregio’s voor te staan. 

 

Zorg dichtbij. 

Nieuwe innovatieve concepten om acute zorg dichtbij te verbeteren, worden actief 

gestimuleerd en ondersteund door de gemeente. 

 

De gemeente trekt samen op met andere partijen en buurgemeenten om zich ten volle in te 

spannen voor goede, volwaardige en bereikbare, spoedeisende hulp afdelingen bij onze 

regionale ziekenhuizen. 

 

3.5 Veiligheidsmaatregelen 

De gemeente staat voor een veilige woonomgeving door in te zetten op beleid voor de straat 

en thuis. Harde maatregelen treffen waar nodig, inzetten op preventie en werken aan een 

prettige en veilige omgeving. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Cameratoezicht onder voorwaarden. 

Om een gebied veiliger te maken kan cameratoezicht in de openbare ruimte noodzakelijk en 

wenselijk zijn. Binnen de grenzen van de wetgeving mag de privacy van individuen dan geen 

beletsel zijn.  

 

Particulieren mogen cameratoezicht inzetten om hun eigendommen te beschermen. De 

gemeente communiceert over de wetgeving op dit gebied en handhaaft waar nodig. 

 

Veilig deurbeleid. 

De gemeente maakt inzichtelijk wie een vergunning heeft voor collectes aan de deur. Er is een 

verbod op commerciële verkoop en fondsenwerving aan de deur. 
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Ontmoediging drugsverkoop. 

Op het gebied van coffeeshops wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Overlast door 

drugsverkoop en -gebruik wordt niet getolereerd. 

 

Aanpak straatraces. 

Preventieve maatregelen worden ingezet om straatraces te voorkomen. Waar meldingen van 

straatraces worden gedaan, wordt snel actie ondernomen voor heterdaad aanhoudingen. 

 

Vooraf informeren, achteraf verantwoording. 

De burgemeester heeft bevoegdheden om ingrijpende maatregelen zoals gebiedsverboden en 

noodbevelen in te zetten. De burgemeester informeert de gemeenteraad hiervan op voorhand 

en legt altijd achteraf verantwoording af in de gemeenteraad. 

 

Aanpak geweld tegen dienstverleners en hulpverleners.  

Daders worden niet alleen strafrechtelijk, maar ook civielrechtelijk vervolgd. De gemeente 

verhaalt alle kosten op de daders. 

 

3.6 Calamiteiten 

Maassluis ligt in een gebied met veel chemische industrie en risicovolle bedrijven. Deze 

bedrijven zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. De overheid bepaalt de 

voorwaarden en controleert op de uitvoering ervan, waarbij de veiligheid van de inwoners altijd 

voorop staat. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Gezamenlijke visie op veiligheid. 

De DCMR stelt een gezamenlijke visie op veiligheid op. Zij doen dit samen met inwoners van 

onze stad en de omliggende gemeenten. Via een ‘burenraad’ worden de inwoners en 

gemeente geïnformeerd over de uitvoering, controle van beleid en ontwikkelingen bij de 

betrokken bedrijven. 

 

Toezien op naleving. 

Overheden moeten samen, door middel van de inspectiediensten, toezien op het naleven van 

regels en vergunningen door de bedrijven. Daarbij heeft de overheid maatregelen voorhanden 

om die veiligheid af te dwingen en zet deze ook in. 

 

Een goed voorbereide gemeente. 

Er worden regelmatig oefeningen gehouden op diverse niveaus waarbij gemeente, politie, 

hulpdiensten en inwoners betrokken zijn. 

 

Heldere communicatie. 

Bij calamiteiten in en om de stad, groot of klein, wordt door de gemeente heldere 

communicatie ingezet. De gemeente is op die momenten (digitaal) bereikbaar om vragen te 

beantwoorden en ongerustheid weg te nemen. 
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4. EEN PLEK VOOR IEDEREEN 

 

Maassluis, de stad waar ruimte is om van elkaar te verschillen. De stad, die een plek biedt 

voor iedereen. Waar wij ontspannen met elkaar omgaan en waar wij scherp zijn op waar 

spanning ontstaat. Maassluis is voor ons de stad waarin wij samen de schouders eronder 

zetten en de handschoen oppakken. Waar wij allemaal gelijkwaardig zijn en waar je de vrijheid 

hebt om te zijn wie je bent. Wij zijn met elkaar verbonden omdat we meer met elkaar delen, 

dan waarin wij van elkaar verschillen. Een unieke samenleving waar het CDA Maassluis graag 

verder aan bijdraagt door: regels te ruimen, ondersteuning te bieden en in te zetten op 

ontmoeting. 

 

4.1 Regels ruimen, ruimte bieden 

Door de vele formulieren en procedures zien inwoners, verenigingen, organisaties en 

ondernemers soms door de bomen het bos niet meer. Om ruimte te bieden aan de 

samenleving, kiezen wij om over de volle breedte van het gemeentelijk beleid regels ruimen 

en het makkelijker maken. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Regels ruimen. 

Waar mogelijk zet de gemeente vergunningen om naar algemene afspraken. Regeldruk wordt 

verminderd in de volle breedte van het gemeentelijk beleid, waaronder de zorg, 

ondersteuning, werk & inkomen en evenementen.  

 

Samen met organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers organiseert de gemeente opruimacties 

van regels. 

 

Werkbare veiligheidseisen. 

Voor de organisaties is het lastig om te voldoen aan de steeds strenger wordende 

veiligheidseisen bij evenementen en activiteiten. De gemeente brengt samen met 

organisatoren in kaart hoe wij evenementen en activiteiten lokaal veilig en eenvoudiger 

kunnen organiseren. 

 

De gemeente brengt de werkbaarheid van de veiligheidseisen bij de VRR in. De gemeente 

zoekt ook steun voor concrete acties bij andere gemeenten. 

 

Vereenvoudiging en ondersteuning. 

Niet meer, wel heldere regels en afspraken. Flitsvergunningen worden ingevoerd, een korte 

doorlooptijd en een snelle afhandeling; dus eerder duidelijkheid. 

 

De gemeente maakt onderscheid in termijnen tussen kleinere evenementen en complexere 

aanvragen. Als een vergunningsaanvraag onvolledig is, reageert de gemeente snel en 

proactief binnen een week. 

 

Met het maatschappelijk veld, cliënten, mantelzorgers en inwoners loopt de gemeente 

procedures na om deze samen eenvoudiger te maken en te ontdoen van herhalingen. 

Uitgangspunt is dat nergens eenzelfde vraag twee keer wordt gesteld. 
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De formulierenbrigade wordt actief betrokken bij het eenvoudiger maken van de formulieren. 

Gratis ondersteuning voor inwoners door de formulierenbrigade is belangrijk en moet goed 

bereikbaar zijn.  

 

Met de samenleving. 

We werken volgens het principe ‘ja, mits’. De gemeente stimuleert, ondersteunt en begeleidt 

initiatieven vanuit de samenleving.  

 

Niet ieder initiatief kan op steun rekenen of kan worden gerealiseerd. Zo snel mogelijk en bij 

voorkeur binnen een week geeft de gemeente haar bezwaren aan en licht deze kort en helder 

toe. Hierbij worden ook mogelijke alternatieven aangeboden en helderheid gegeven over het 

verdere traject. 

 

De gemeente gaat bij nieuwe plannen in een vroeg stadium in gesprek met inwoners en 

betrekt inwoners bij het opstellen van beleid.  

 

Communiceren. 

De gemeente verbetert de communicatie naar meer proactief en actief. Specifiek is inzet en 

verbetering op sociale media.  

 

De gemeente communiceert in heldere taal. Ook ingewikkelde processen zoals 

bestemmingsplanprocedures worden eenvoudig toegelicht, in de lokale media en via de 

sociale media. 

 

Groot kan ook, ruimte voor klein.  

Grootschalige initiatieven hebben kans van slagen. Samen met inwoners kan de gemeente 

mooie grote initiatieven succesvol maken. 

 

De gemeente biedt actief ruimte aan kleine aanbieders om bij te dragen in de uitvoering van 

het gemeentelijke beleid. 

 

4.2 Verenigingen 

Maassluis, de stad waar je als inwoner graag woont en als bezoeker graag naar toe gaat. 

Onze stad biedt ruimte voor ontspanning en kent levendigheid dankzij de vele verenigingen. 

De waarde hiervan willen wij de komende jaren verder uitdragen en ondersteunen. Het CDA 

Maassluis kiest voor: 

Ruimte voor verenigingen. 

Verlaging legeskosten voor vrijwilligersorganisaties via een subsidieverordening. 

 

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn met minderjarigen of 

een afhankelijkheidsrelatie kennen. 

 

Subsidies worden onder heldere afspraken verstrekt voor meerdere jaren zodat niet ieder jaar 

opnieuw dezelfde aanvragen moeten worden gedaan. 
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Ondersteuning op maat. 

Vakinhoudelijke ondersteuning is beschikbaar voor vrijwilligers die meer willen weten of 

ergens tegenaan lopen. 

 

Goede bestuurders zijn cruciaal voor de kwaliteit van de sportclub. De gemeente biedt 

opleidingen, trainingen en bijscholing aan vrijwillige besturen van verenigingen. 

De gemeente blijft informatieavonden organiseren over het aanvragen van subsidies én 

informeert vrijwilligersorganisaties over de lokale rechten en plichten. 

 

De vrijwilligersverzekering blijft bestaan. 

 

Samen voor de toekomst. 

De gemeente stimuleert en ondersteunt organisaties en ondernemers die invulling geven aan 

de maatschappelijke stage en/of maatschappelijke diensttijd. 

 

Het grote motorblok van onze vrijwilligers zijn onze senioren. We moeten er rekening mee 

houden dat het aantal actieve senioren in de toekomst minder wordt en hierop anticiperen in 

beleid. 

 

De gemeente neemt het voortouw om in kaart te brengen hoe ook in de toekomst voldoende 

vrijwilligers zijn en hoe we samen vrijwilligerswerk aantrekkelijk houden.  

 

4.3 Scherp op spanningen, kiezen voor ontmoeting 

Maassluis is dichtbebouwd en dichtbevolkt. Dit betekent aan de ene kant dat alles prettig 

dichtbij en bereikbaar is, aan de andere kant kan dit ook spanning veroorzaken. Jong en wat 

ouder, hier of elders geboren. In Maassluis is iedereen gelijkwaardig en heb je vrijheid in 

levensovertuiging, vrijheid om te houden van wie je wilt en de vrijheid om zichtbaar jezelf te 

zijn. Wij kunnen sterk verschillen in ons verleden en in onze ervaringen, maar leven met elkaar 

vanuit een belangrijke waarde: tolerantie.  

Het CDA Maassluis kiest niet voor grote woorden, maar staan voor het uitdragen van 

verbinding. Wij leven allemaal in Maassluis en wij zetten ons in voor een ontspannen 

samenleving. Dit kan alleen door ook scherp te zijn op waar spanning ontstaat, waar vrijheden 

dreigen te worden beknot, waar vooroordelen leven en tolerantie onder druk staat. Het CDA 

Maassluis kiest voor: 

Gelijke behandeling. 

De gemeente staat voor een lokale samenleving waarin iedereen meetelt en waar iedereen 

gelijkwaardig is. Het thema gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie staat hoog 

op de agenda van de gemeente en wordt actief uitgedragen door: 

• Actief optreden door de gemeente als vrijheden worden aangetast en als er 

gediscrimineerd wordt.  

• Diversiteit onder de ambtenaren vergroten. 

• Monitoring en het in kaart brengen van discriminatie via een Meldpunt discriminatie. 

Ieder jaar wordt er één speerpunt gekozen en de daarop aansluitende projecten 

worden uitgevoerd. Hierbij is aandacht voor zowel de plekken waar discriminatie wordt 

ervaren en plaatsvindt, als de doelgroepen die discriminatie ervaren. 
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• De Dag tegen Racisme en Discriminatie zichtbaar invullen en vormgeven. 

 

Iedereen is anders, kansen voor iedereen. 

Niet iedereen heeft dezelfde ervaringen, achtergrond of talenten, maar iedereen verdient 

kansen om de eigen talenten te ontdekken, te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen. 

Wij kiezen ervoor om, in de volle breedte van het gemeentelijk beleid, te focussen op gelijke 

kansen en talenten te ontwikkelen. Onderwijs, cultuur, sport en arbeidsmarkt vormen hierbij de 

speerpunten. 

 

Ontmoeting en binding. 

Het CDA Maassluis kiest voor ondersteuning door de gemeente van activiteiten die gericht zijn 

op ontmoeting en binding tussen mensen onderling. 

 

Stimuleringsfonds samenleving. 

Onbekend maakt onbemind, hierom stimuleert en ondersteunt de gemeente kleinschalige 

initiatieven die gericht zijn op ontmoeting. Ontmoeting tussen inwoners met een 

migratieachtergrond en geboren Nederlanders, maar ook tussen bijvoorbeeld jong en oud. 

 

De gemeente ondersteunt initiatieven en organisaties die zich richten op het signaleren, 

voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid.  

 

Scherp op spanning. 

In Maassluis gaan met respect met elkaar en onderlinge verschillen om en zijn scherp op waar 

spanning ontstaat. 

 

Streng op overlast, intimidatie en wangedrag.  

Samen op een prettige manier in de stad leven betekent dat er ruimte is om van elkaar te 

verschillen. Tegelijkertijd betekent dit dat we scherp zijn op gedrag, dat dit verstoort. 

Intimidatie en overlast worden niet getolereerd. De APV wordt uitgebreid met nieuwe 

regelgeving die het mogelijk maakt om dit aan te pakken. 

 

Radicalisering in welke vorm of aard dan ook wordt afgewezen en aangepakt met hulp van 

deskundigen op dit gebied. 

 

Integrale aanpak probleemjongeren.  

Justitie, zorg en welzijn werken nauw samen om probleemjongeren aan te pakken en een 

perspectief te bieden. Hierbij wordt het beleid niet enkel gericht op de jongeren zelf, maar ook 

op de omgeving van de jongeren. Het Wraparound Care model is een goed voorbeeld van een 

integrale werkwijze. 

 

Aanpakken overlast. 

De Wet aanpak Woonoverlast geeft de burgemeester meer mogelijkheden om overlastgevers 

specifieke gedragsaanwijzingen te geven. Waar nodig moeten deze mogelijkheden worden 

ingezet. 

 

Buurtbemiddeling. 

De gemeente gaat samen met de woningcorporaties zorgdragen voor een getrainde 

bemiddelaar, die probeert om complexe problemen tussen buren op te lossen.  
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4.4 Thema pesten is een speerpunt 

Pesten is een breed maatschappelijk probleem. Maassluis gaat als gemeente nog meer 

inzetten op het tegengaan van pesten en het beter leren omgaan met situaties waarin gepest 

wordt. Pesten is nooit oké. Het CDA Maassluis kiest hierom voor: 

Samenwerking. 

De gemeente neemt het initiatief om samen met maatschappelijke partners de handen ineen 

te slaan tegen pesten. 

Een heldere aanpak, actieve ondersteuning en informatie voor alle inwoners, scholen, 

verenigingen, verzorgingshuizen en organisaties in onze stad. Hierbij is tevens aandacht voor 

online pesten. 

 

4.5 Statushouders  

Het CDA Maassluis staat voor een samenleving waarin inwoners die vanuit moeilijke 

omstandigheden komen, opgenomen worden in en mee kunnen doen aan onze lokale 

samenleving. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Zorgen voor een goede start. 

We verstrekken zoveel mogelijk ‘in natura’. Zo worden de financiële middelen bedoeld voor 

een goede start in Nederland daar ook zeker voor gebruikt. 

 

Het beheersen van de Nederlands taal is een voorwaarde om mee te doen in de samenleving. 

De gemeente brengt in kaart wat nodig is om de Nederlandse taal snel te leren en welke 

ondersteuning gewenst is.  

 

Maatwerk als investering voor de toekomst. 

Statushouders worden direct actief in Maassluis. Ze doen vrijwilligerswerk, volgen een 

opleiding of hebben betaald werk.  

 

4.6 Actieve inwoners 

Inwoners zijn vaak betrokken bij hun wijk. Wij willen hier ruimte aan bieden. De gemeente 

zorgt voor wijkteams, inwoners krijgen meer zeggenschap en een eigen budget. Maassluis 

dichtbij organiseren. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Wijkteams. 

De wijkagent, wijkteam handhaving en medewerkers van het stadsbedrijf zijn samen met een 

wijkhuismeester aanspreekbaar en bereikbaar in de wijk. 

 

Wijkbudget. 

Iedere wijk krijgt de beschikking over een eigen bedrag dat geïnvesteerd kan worden in de 

wijk, in projecten in de buitenruimte of in versterking van de sociale cohesie.  
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4.7 Maassluis beleven 

Maassluis is een fijne stad om in te wonen. De komende jaren willen wij Maassluis nog 

aantrekkelijker maken. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Uitgaan. 

Meer evenementen maken de stad levendig en brengen inwoners samen. Initiatieven voor 

evenementen worden gestimuleerd en ondersteund. 

 

Particuliere initiatieven die het uitgaansleven voor jongeren in de stad versterken worden 

positief ondersteund en gestimuleerd door de gemeente. 

 

De gemeente stimuleert particuliere initiatieven om Oud & Nieuw een feest voor de stad te 

maken en brengt de mogelijkheden in kaart om een centrale vuurwerk- of lasershow te 

organiseren. Speciale aandacht hierbij hebben jongeren en kinderen.  

 

Betrokkenheid.  

De Jeugdambassadeurs zijn een succes en ze blijven ondersteuning krijgen. Mogelijkheden 

om tot een jongerenraad te komen worden ondersteund. 

 

Inwoners worden betrokken bij het opstellen van gemeentelijk beleid. 

 

Jongerenwerk. 

Ons jongerenwerk richt zich op ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing, opvoeding en 

signalering. 

Het jongerenwerk zet zich in voor jongeren en hun omgeving. Jongeren moeten kansen 

krijgen en er wordt rekening gehouden met andere bewoners, zodat deze geen overlast 

ervaren. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:  

• zowel ambulant op straat als vanuit een vaste locatie.  

• verantwoordelijk voor een breed bereik onder jongeren. 

• samenwerken met andere maatschappelijke organisaties.  

• heeft ook als doel jongeren te begeleiden naar school en werk. 

• jaarlijks verantwoording afleggen over de inzet, de kosten, de resultaten en bereikte 

doelen.  

 

Senioren welzijnswerk. 

Ons senioren welzijnswerk is gericht op ontmoeting, signalering, ontplooiing en beweging. 

 

Senioren welzijnswerk organiseert welzijnsactiviteiten die goed bereikbaar zijn, verspreid over 

de stad. Daarbij gelden de volgende voorwaarden 

• verantwoordelijk voor een breed bereik onder senioren. 

• samenwerken met andere maatschappelijke organisaties. 

• jaarlijks verantwoording afleggen over de inzet, de kosten, de resultaten en bereikte 

doelen. 
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5. CULTUUR IN HUIS 

 

Het CDA Maassluis wil met elkaar het gevoel versterken dat Maassluis de stad is waar je wilt 

zijn. Een stad waar je als inwoner met plezier woont en waar je als bezoeker graag komt. 

Waarom? Omdat in Maassluis creativiteit de ruimte krijgt. 

Van Waterwegpop tot de Kunstroute Maassluis, van de kunst- en cultuuracademie tot 

de muziekschool, van museum tot theater. Cultuur maakt de stad fijner en verrijkt het 

persoonlijke leven. Cultuur maakt daardoor een groot positief verschil voor inwoners en 

bezoekers in hoe Maassluis wordt beleefd.  

 

5.1 Cultuur is van waarde 

Cultuur verbindt, verrijkt en vermaakt. Maassluis kent een rijk en gevarieerd cultureel leven. 

Het CDA Maassluis koestert wat onze vrijwilligers, organisaties en verenigingen hebben 

opgebouwd en gaat voor versterking van ons huidige culturele leven. Het CDA Maassluis kiest 

voor: 

Geld voor het uitvoeren van culturele activiteiten. 

Om de Cultuurvisie goed uit te voeren, maken we financiële ruimte om bestaande initiatieven 

te versterken en nieuwe culturele initiatieven mogelijk te maken. 

 

Stimuleringsfonds samenleving. 

Een fonds om kleine initiatieven mogelijk te maken die gericht zijn op ontmoeting. Juist cultuur 

kan inwoners verbinden en verschillende doelgroepen samenbrengen: jong, oud, hier of elders 

geboren. 

 

Benchmark cultuur. 

De gemeente inventariseert waar Maassluis staat ten opzichte van andere gemeenten. Waar 

kunnen we van leren en wat is er nodig om ons te verbeteren. 

 

Culturele Raad van Maassluis.  

De CRM is van grote waarde voor het initiëren van culturele activiteiten, het verbinden van de 

lokale culturele wereld en het geven van advies aan het gemeentebestuur. 

 

5.2 Samen voor levendigheid 

In Maassluis wordt veel georganiseerd en al die activiteiten brengen veel positieve energie los. 

Wij willen de gezelligheid en levendigheid van onze stad versterken en hierom kiest het CDA 

Maassluis voor: 

Evenementen. 

Ondersteuning bij verdere ontwikkeling van bestaande evenementen, zoals de Furieade, de 

Dag van de Sleepvaart, de Kerstmarkt en het Filmfestival. 

 

Uitbreiding van evenementen waarbij specifiek gekeken wordt naar het betrekken van 

doelgroepen, die nu nog niet voldoende worden bereikt. 
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Een meerdaags festival gekoppeld aan Waterwegpop. 

Door samen te werken, is meer mogelijk. Meer dagen, meer doelgroepen bereiken én samen 

is goedkoper. Een meerdaags evenement waarbij bestaande en nieuwe initiatieven ruimte 

krijgen. 

 

Geschikte evenemententerreinen. 

Maassluis moet voldoende evenemententerreinen hebben, die door organisatoren eenvoudig 

te gebruiken zijn. De gemeente zorgt in overleg met organisatoren en marktpartijen voor 

goede facilitaire voorzieningen (o.a. ondergrond, stroomvoorziening, water). 

 

Vertrouwen en mogelijkheden. 

Onze lokale evenementen moeten ruimte en vertrouwen krijgen om bekendheid te krijgen in 

de stad en in de omgeving. Gemeentelijke facilitering, steun en/of subsidie wordt voor 

meerdere jaren verleend, onder voorbehoud van een jaarlijkse verantwoording. 

 

Ondersteuning en promotie. 

De gemeente zorgt mede voor promotie van het culturele leven in Maassluis. Specifiek wordt 

ingezet op verdere versterking van de Sleepboothaven met het Sleepvaartmuseum, de 

Furieade en de Sleepbootdagen. Zij vormen samen het hart van ons maritieme culturele 

leven. 

 

5.3 Cultuur een plek 

Dankzij de vele betrokken vrijwilligers, organisaties en ondernemers die cultuur een warm hart 

toedragen, heeft Maassluis veel te bieden. Door vertrouwen en ruimte te bieden willen we dit 

enthousiasme verder ondersteunen. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Ontmoeting en samenwerking. 

We bieden ruimte voor het uitoefenen van cultuur. De Kunst- en Cultuuracademie biedt 

inwoners de kans om kunst en cultuur actief te beleven en zelf te maken. Onderzocht wordt 

waar mogelijkheden zijn voor een gezamenlijke plek om kunst te maken of tentoon te stellen. 

Samenwerking met andere initiatieven wordt gestimuleerd. 

 

De bibliotheek is een basisvoorziening voor de stad als ontmoetingsruimte, waar kennis wordt 

gedeeld en informatie beschikbaar is. Het CDA Maassluis ziet kansen in vergaande 

samenwerking zoals een fusie. 

 

De Koningshof krijgt tijd om zich te ontwikkelen tot een bruisend huis van Maassluis: 

• Verenigingen huren tegen maatschappelijke prijzen. 

• Particulieren kunnen ruimtes huren. 

• Gericht aanbod van professionele theatervoorstellingen. 

• Breed aanbod van amateur theatervoorstellingen. 

• Verbindingen in samenwerking tussen culturele en maatschappelijke organisaties 

worden gestimuleerd. 

• Een aansprekend filmaanbod dat past bij de stad. 

• Huwelijkslocatie. 
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Lokale geschiedenis en kunst. 

Het werk van de Historische Vereniging en onze musea, die ons verleden en kunst in beeld 

brengen, tentoonstellen en overdragen, verdienen blijvende passende ondersteuning vanuit 

de gemeente. 

 

5.4 Cultuur buiten beleven 

Kunst en cultuur in de stad, buiten op straat, is een hele vriendelijke manier om iedereen te 

laten genieten van het moois dat Maassluis te bieden heeft. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Visie op kunst in de openbare ruimte. 

De gemeente komt met een visie op kunst in de openbare ruimte. Bij die visie worden in ieder 

geval de volgende zaken meegenomen: 

• Bij bouwprojecten wordt vooraf ruimte geboden voor kunst. 

• Ontwikkelaars en (toekomstige) inwoners worden betrokken bij het kiezen en 

realiseren van kunst in de buitenruimte, zodat kunst ook past bij de wijk en haar 

inwoners. 

• Betrekken van jongeren bij kunstprojecten in de buitenruimte. 

• Bovengemeentelijke regelingen, zoals rijksregelingen en fondsen, worden actief 

aangeschreven om kunst in de openbare ruimte te realiseren en te onderhouden. 

• Aandacht voor kunst op de rotondes. 

• Zorg voor onderhoud en/of vervanging van kunst, dat aan het einde van de levensduur 

is. 

 

Respect voor de cultuurhistorie van onze stad. 

Eigenaren van historische panden worden gestimuleerd om het historisch aanzicht te 

versterken of te behouden. Dit kan door het aanbieden van informatie uit archieven en het 

geven van vrijblijvend professioneel advies.  

 

Gemeentelijke ondersteuning. 

Indien panden in verval dreigen te raken, kan de gemeente panden met cultuurhistorische 

waarde aandragen bij Stadsherstel Maassteden om te restaureren, te renoveren, te realiseren 

en vervolgens te exploiteren. 



Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 

 

 
CDA Maassluis  28 

 

6. WE WINNEN MET SPORT 

 

Sporten doen we overal: binnen de vier muren van een sporthal, in de fysiotherapiepraktijk, op 

een trapveldje in de wijk en op tal van andere plekken in onze stad. Dit is mooi, want bewegen 

is belangrijk voor de gezondheid en de ontspanning. Sport levert meer op. Sport brengt 

mensen samen en maakt mensen weerbaar. We leren omgaan met verlies en successen. 

Sport zorgt voor een teamgevoel en brengt respect voor elkaar en de tegenstander bij. Sport 

speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het leven 

zo belangrijk zijn.  

 

6.1 Investeren in de sportieve stad 

De gemeente zorgt voor goed onderhouden en aantrekkelijke sporthallen en sportzalen voor 

de binnensport. De gemeente voert het accommodatiebeleid voor de buitensport voortvarend 

uit. Om sport echt iets van iedereen te maken, is meer nodig dan alleen goede voorzieningen. 

De gemeente ondersteunt actief de vele vrijwilligers, verenigingen en inwoners met 

professionals. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Ruimte om te sporten. 

Inzet is dat de gemeente voldoende en goed onderhouden accommodaties heeft. 

• Realisatie sportzaal-plus. De sportzaal-plus moet passen in de omgeving en rekening 

houden met de bestaande en toekomstige parkeerdruk. Uitwerking van de planvorming 

vindt in overleg met de gebruikers en omwonenden plaats. 

• De Olympiahal wordt vervangen voor nieuwbouw. 

• De accommodatienota wordt verder uitgewerkt, waarbij de vraag en het aanbod van 

sportvoorzieningen zowel kwantitatief als kwalitatief op elkaar aansluiten. 

• Participatie van verenigingen en/of onderwijsinstellingen bij de bouw van een nieuwe 

sporthal of sportzaal wordt onderzocht. 

• In het zwembad worden de visualisaties doorgetrokken in het sportbad en het 

buitenbad wordt opnieuw ingericht en opgeknapt. Zo werken wij verder aan de 

aantrekkelijkheid van het zwembad. 

 

Nieuwe sportvisie. 

In 2018 start het proces om te komen tot een nieuwe sportvisie. In het proces worden alle 

gebruikers actief betrokken. Vanaf de start worden de ambities van verenigingen 

meegenomen voor zowel breedtesport activiteiten als mogelijkheden voor talentontwikkeling. 

 

Sport werkt samen.  

De gemeente stimuleert verenigingen om samen te werken en verbindingen te leggen met 

andere organisaties. Het sportcafé blijft georganiseerd worden om te netwerken en ideeën uit 

te wisselen. 

 

De sportbuurtcoaches blijven. De gemeente ontwikkelt samen met vakleerkrachten, 

sportclubs, scholen en kinderopvang een passend sport- en beweegplan voor elke school en 

kinderopvang. 
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De Maassluise Sport en Recreatieraad is van grote waarde als verbinder binnen de sport, 

aanjager en ondersteuner van initiatieven én als onafhankelijke adviescommissie voor het 

gemeentebestuur. 

 

Kantine als buurthuis. 

Sportkantines mogen worden verhuurd voor maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld voor 

wijkgebonden of wijkgerichte activiteiten. Het huidige para-commerciële beleid blijft 

gehandhaafd. 

 

Waardering.  

Het jaarlijkse sportgala blijft bestaan en kent een waarderingsprijs voor de sportvereniging die 

op het gebied van Fair Play, respect en/of diversiteit een bijzonder initiatief heeft genomen. 

Aan de prijs is een bedrag verbonden dat ten goede komt aan het maatschappelijke initiatief.  

 

6.2 Buiten sporten 

Sport en bewegen beperkt zich niet tot de sportaccommodatie. De gemeente zoekt 

samenwerking met onze lokale sportverenigingen en sportscholen, de bouwsector, 

werkgevers, scholen, zorginstellingen en inwoners om onze gezamenlijke buitenruimte meer 

op bewegen in te richten. Zo creëren en benutten we samen kansen om Maassluis 

aantrekkelijk en sportief te maken. Het CDA Maassluis kiest voor:  

Sporten in parken. 

In ieder park sportieve voorzieningen. Dit kan variëren van een balsportveldje waarop 

verschillende sporten kunnen worden beoefend tot faciliteiten voor freerunning. 

 

Een sportief parcours langs de boulevard. 

Langs het Scheur op de Koning Willem Alexander Boulevard wordt veel hardgelopen en 

gejogd. Langs deze route worden outdoor-fitness toestellen geplaatst om de route nog 

aantrekkelijker te maken. 

 

6.3 Iedereen kan sporten 

Sport is leuk en gezond voor iedereen. Niet voor iedereen is sporten vanzelfsprekend. Het 

CDA Maassluis vindt dat iedereen die wil, moet kunnen sporten en wil drempels die dit 

belemmeren wegnemen. Sport brengt plezier waar iedereen van kan genieten en waar 

talenten kansen krijgen in Maassluis. Het CDA Maassluis kiest hierom voor: 

Sport en zorg combineren. 

Sport, bewegen en beweegzorg worden sterker verbonden met de uitvoering van de WMO, 

Jeugdwet, Gezondheidswet en armoedebeleid. 

 

Ondersteuning. 

De gemeente biedt actief ondersteuning aan sportaanbieders in Maassluis om kwetsbare 

doelgroepen te kunnen begeleiden. 
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Het sportproject ‘Kies voor Sport’. 

Om alle kinderen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met veel verschillende 

sporten is er het sportproject ‘Kies voor Sport’. Ook voor senioren wordt het ‘Kies voor Sport’ 

concept ingezet. 

 

Regionale inzet talent.  

Met onze sportverenigingen, onderwijsinstellingen en buurgemeenten stemmen we ambities 

op het gebied van topsportactiviteiten af. 

 

6.4 Recreatie & toerisme 

Maassluis is dichtbebouwd en dichtbevolkt. Het groen en het water in en om Maassluis zijn 

van groot belang. Ze brengen rust en zorgen tegelijkertijd voor beweging en een positieve 

beleving van de stad voor inwoners en bezoekers. We zetten in op de promotie van 

Maassluis, investeren in de stad, werken samen met andere gemeenten en zijn trots op onze 

bezienswaardigheden. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Waterrecreatie. 

De haven wordt toeristisch versterkt, de vlieten worden aantrekkelijk gemaakt voor 

waterrecreatie. Dit kan door grote voorstellen zoals het aanleggen van een zwaaikom en door 

kleinere initiatieven zoals waterfietsen en trapbootjes. 

 

Goede afmeerfaciliteiten aan zowel de binnenkant als de buitenkant van de Monstersche sluis. 

Deze publiceert en promoot de gemeente actief en stelt een handleiding met vaar- en 

gebruiksinstructies voor de passanten op. 

 

De ligplaats instructies van de Zuid- en de Noordvliet moeten herzien worden, waarbij de 

vlieten ruimte moeten bieden voor water gerelateerde activiteiten. 

 

Het openingsregime van de bruggen is gebruikersvriendelijk, van zowel de Wagen- als de 

Lijndraaiersbrug. De trekvaartroute blijft op de agenda van de gemeente, om zo elementen 

aan te brengen op de historische routes. 

 

De gemeente gaat in overleg om de recreatieve functie van het gebied tussen het 

watersportcentrum Vlietland, de Maassluiseweg, Evenementen Locatie In Zight en de 

Wipperskade te versterken. Hierbij worden de mogelijkheden van het aanleggen van eilandjes 

en het aanleggen van een educatieve waterspeelplaats bekeken. 

 

Groene omgeving. 

Maassluis is zuinig op de groene omgeving waarin onze stad ligt. Het Midden-Delfland gebied 

geeft onze stad en het hele stedelijke gebied lucht en ruimte. Hierom staat de gemeente voor 

het behoud van dit gebied en is Maassluis tegen verdere uitbreiding van steden of het 

aanleggen van wegen die dit gebied aantasten. Inzet is aansluiting van Maassluis op het 

Midden-Delfland gebied door (snel) fiets- en wandelroutes. 
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Meer mogelijk bij de Oranjeplassen.  

Het CDA Maassluis is voor verdere versterking van het natuurgebied en 

recreatiemogelijkheden bij de Oranjeplassen. Maassluis neemt actief deel aan de 

bijeenkomsten over de Oranjebonnenpolder. 

 

Bloemen in de Boonerlucht.  

De Boonerlucht is een belangrijke groene rand van Maassluis en wordt verder ontwikkeld als 

poort naar het Midden-Delfland gebied. Een grote variëteit aan veldbloemen maken het gebied 

nog aantrekkelijker.  

 

Toerisme. 

Maassluis zet zich op de kaart als aantrekkelijke stad om te bezoeken. Hiervoor worden 

investeringen gedaan in recreatiemogelijkheden en werkt de gemeente mee aan initiatieven 

die toeristisch en recreatief verblijf stimuleren. Dit vraagt om concrete plannen met heldere 

doelstellingen die getoetst worden. 

 

Verblijfsmogelijkheden. 

Dagtrips worden ontwikkeld samen met lokale ondernemers en met ondernemers van buiten, 

die bezoekers naar Maassluis willen halen. 

 

Overnachtingsmogelijkheden. 

De gemeente zoekt met ondernemers naar mogelijkheden om meer 

overnachtingsmogelijkheden in Maassluis te bieden om zo een meerdaags bezoek mogelijk te 

maken. 
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7. WELKOM IN DE BUITENRUIMTE 

 

Maassluis wordt nergens zo beleefd als in de openbare ruimte. Goed onderhouden wegen, 

aantrekkelijke speelvoorzieningen en groene wijken maken dat inwoners en bezoekers de 

stad als prettig ervaren. Maassluis is mooi en kan nog mooier worden door samen te werken 

met inwoners en ondernemers én door als gemeente voldoende geld beschikbaar te stellen 

voor onderhoud en mooie nieuwe, innovatieve projecten. 

  

7.1 Werken aan wegen en bestrating 

De wegen, stoepen en fietspaden in Maassluis horen goed toegankelijk te zijn voor alle 

bewoners en bezoekers van Maassluis. De routes voor de fietser, de automobilist en de 

wandelaar worden gefaseerd herbestraat zodat de wegen, stoepen en fietspaden veilig zijn 

voor iedereen. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Extra geld voor wegonderhoud.  

Het beschikbare budget wordt structureel opgehoogd zodat stoepen, wegen en fietspaden 

beter onderhouden worden. Stoepen en fietspaden worden waar mogelijk verbreed en 

geasfalteerd. Er wordt gekeken naar innovatieve vormen van bestrating waarbij minder 

verzakkingen en naden ontstaan tussen tegels. 

 

Aantrekkelijkheid. 

De binnenstad is prachtig opgeknapt, passend bij deze tijd en het historische verleden. Het 

CDA Maassluis wil de uitstraling van de binnenstad doortrekken langs de Haven van 

Maassluis.  

 

Samen voor de fiets. 

Fietsen is snel, schoon en gezond. Maassluis kan voor fietsers aantrekkelijker worden 

ingericht, zodat inwoners eerder de fiets pakken. Samen met de inwoners, de wielersport en 

ondernemers in de fietsenbranche gaan we in een fietsactieplan knelpunten en verbeteracties 

in kaart brengen en aanpakken. 

 

De doorgaande en verbindende fietsroute van Maassluis West naar Maassluis Oost wordt 

aangepakt en waar mogelijk geasfalteerd of voorzien van een innovatieve bestrating. 

 

De gemeente schrijft actief fondsen aan die geld beschikbaar stellen voor het stimuleren van 

fietsgebruik en aantrekkelijke recreatiepaden. 

 

Wielrenners en e-bike fietsers maken gebruik van hetzelfde fietsnetwerk als fietsers die een 

veel lagere snelheid hebben. Dit kan ongewenste en gevaarlijke situaties opleveren. 

Oplossingen die bijdragen aan een veiliger gezamenlijk gebruik worden in kaart gebracht. 

Specifiek is er aandacht voor de Koning Willem Alexander Boulevard. 

 

Bij gebiedsontwikkeling of herinrichting krijgen fietspaden een prominentere plaats. 

 

De gemeente zet in op meer fietsenstallingen, bij scholen, bij stations, winkelcentra, 

verenigingen, gemeentelijke gebouwen en bedrijven. 
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7.2 Innovatie voorop 

Maassluis zoekt samenwerking met technische opleidingen, universiteiten én met het 

bedrijfsleven om zichzelf als proeftuin aan te bieden voor innovatieve toepassingen in de 

openbare ruimte. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Innovatie en proefprojecten in de openbare ruimte. 

Of het nu om verlichting, duurzame projecten in de buitenruimte of simpele toepassingen gaat. 

Maassluis is op de hoogte, doet mee. 

 

Vernieuwende technieken. 

Ruimte voor vernieuwende technieken in bestrating van doorgaande wegen en in de wijken. 

Zoals het werken met piepschuim om verzakking tegen te gaan. 

 

Via optische illusies kunnen wegen en kruisingen veiliger gemaakt worden. 

 

Maassluis kent donkere plekken, het is niet altijd mogelijk of wenselijk om verlichting aan te 

brengen. Door met Glow-in-the-Dark paden en verlichte belijning te werken maken wij de stad 

lichter. 

 

Subsidies.  

De gemeente werft actief subsidies voor innovaties die de kwaliteit van onze buitenruimte 

verbeteren. 

 

7.3 Gezinsvriendelijke stad 

Spelen is leuk, is gezond, is leren en elkaar ontmoeten. Het CDA Maassluis kiest al jaren voor 

spelen. Ons idee voor een natuurspeeltuin, Avonturis, is in de afgelopen periode gerealiseerd. 

Maassluis is nog lang niet klaar. De komende jaren maken wij Maassluis nog aantrekkelijker 

voor gezinnen. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Passend bij de wijk.  

- Het Actieplan Spelen wordt versneld binnen vijf jaar uitgevoerd, met als inzet: 

- Iedere buurt heeft een eigen speelgelegenheid, die past bij de leeftijdsopbouw van 

kinderen in de wijk. 

- Iedere wijk heeft een grote uitdagende wijkspeelgelegenheid. 

- In iedere wijk is de speelgelegenheid ingericht voor kinderen met een beperking. 

- Bij nieuwbouwplannen worden speellandschappen vooraf ingepland, zodat ook het 

informele spelen beter ingepast kan worden. 

- Ruimte voor jongeren om elkaar te ontmoeten. 

- Jongeren en kinderen worden betrokken bij de inrichting. 

- Elke buurt een sportveld.  

 

Aantrekkelijke stad. 

- Een uitdagend klauterpad voor kinderen en mogelijkheden voor het samen met 

organisaties in kaart brengen van de mogelijkheden voor een klimparcours. 

- Realisatie van een grote fontein op een markante plek. 

- Een trekvlot over het water voor kinderen om mee te spelen. 
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- Behoud en waar mogelijk versterking van de dierenhoekjes. Naast blijvende 

ondersteuning vanuit de gemeente voor het Sparretje en de andere dierenhoekjes, 

wordt gekeken naar samenwerking met andere partijen zoals zorgtehuizen of scholen. 

 

7.4 Groen 

Maassluis groener maken, blijft de inzet van het CDA Maassluis. De afgelopen jaren maakten 

duidelijk dat het groenonderhoud een uitdaging is binnen de huidige beschikbare gelden. De 

gemeente maakt hierom meer geld vrij voor het onderhoud. Inwoners die graag meedenken 

over en werken aan het groen in de wijk, krijgen hiervoor ruimte en steun van de gemeente. 

Samen bereiken we meer. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Meer geld voor groenonderhoud.  

In de begroting wordt structureel het bedrag voor groenonderhoud verhoogd. We investeren in 

nieuwe en vernieuwende onderhoudsmethoden. 

 

Groener en fleuriger. 

Maassluis bloeit, krijgt een kleurrijke uitstraling door een bloemrijke beplanting.  

 

De Bomenbalans zorgt ervoor dat voor iedere gekapte boom een boom teruggeplaatst wordt, 

bij voorkeur in de directe omgeving van de gekapte boom. 

 

De gemeente ondersteunt initiatieven voor vergroening van de wijken en betrekt bewoners bij 

de inrichting. 

 

Mooier. 

Wij kiezen voor hogere kwaliteit op zichtpunten in de wijk, dit versterkt de groenbeleving. Niet 

zomaar struiken of bomen, maar robuust en mooi. Fruitbomen krijgen meer ruimte. 

 

Wijken waar het groen gedateerd is en waar op korte termijn geen groot onderhoud staat 

gepland, krijgen een nieuwe groenuitstraling passend bij de tijd. Hierbij noemen we specifiek 

de Steendijkpolder en de Vertowijk. 

 

7.5 Schone stad 

De omgeving schoonhouden doen we met elkaar. Inwoners vervuilen de buitenruimte niet. De 

gemeente reinigt en herstelt snel. Een schoner Maassluis bereiken we alleen met elkaar. Het 

CDA Maassluis kiest voor: 

Hondenpoepvrij. 

Hondenpoep op speelplekken en op straat is een grote ergernis. In Maassluis geldt in de hele 

stad opruimplicht. Wie de hondenpoep niet opruimt of hiervoor geen middelen bij zich heeft, 

riskeert de maximale boete. 

 

Schoon, heel en veilig. 

De gemeente herstelt binnen twee werkdagen na melding, zaken die kapot zijn in de openbare 

ruimte. Over het oppakken van de melding en het herstel koppelt de gemeente de melder altijd 

terug. 
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Betere onkruidbestrijding.  

Onkruidbestrijding moet beter. We zijn scherp op innovaties die onze manier van het 

bestrijden van onkruid effectiever maken en verbeteren, rekening houdend met het milieu. 

 

7.6 De openbare ruimte is geschikt voor inwoners met een beperking 

Gezond zijn en mee kunnen doen is geen vanzelfsprekendheid. De belangen en behoeften 

van chronisch zieken en mensen met een beperking worden door de gemeente meegenomen 

in al het beleid en bij de uitvoering. Naast woon-, sport- en zorgvoorzieningen kiest het CDA 

Maassluis in de openbare ruimte voor: 

Toegankelijkheid.  

De openbare ruimte wordt met een stappenplan steeds toegankelijker voor inwoners met een 

beperking. Ieder jaar worden, samen met het MOG, actiepunten gekozen, die direct worden 

opgepakt en aangepakt.  

 

Het CDA Maassluis kiest voor het aanleggen van brede trottoirs. 

 

Doorgankelijkheid en bruikbaarheid. 

Openbaren gebouwen zijn voor iedereen toegankelijk, doorgankelijk en bruikbaar, dit is een 

vast onderdeel van het gemeentelijk beleid. 

 

Ruime parkeergelegenheden. 

De stad biedt voldoende, ruime parkeergelegenheden voor mensen met een lichamelijke 

beperking. 

 

7.7 Licht aan 

In het donker is de openbare verlichting in Maassluis aan. Storingen kunnen niet altijd 

voorkomen worden, wel moeten deze sneller gerepareerd worden en de afhandeling van de 

meldingen worden teruggekoppeld. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Duidelijke contracten. 

De contracten met de netbeheerder en de beheerder van de openbare verlichting zijn smart, 

meetbaar en helder in de prestatieafspraken vastgelegd. 

 

Nieuwe technieken. 

Storingen worden snel verholpen door nieuwe technieken toe te passen zoals 

storingsverklikkers en door langs de doorgangswegen te kiezen voor een zelf herstellend 

netwerk. 

 

Praktische oplossingen. 

Als het oplossen van storingen langer duurt, wordt noodverlichting toegepast. Bij voorkeur 

duurzaam door te werken met zonne-energie. 
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7.8 Verbindingen verbeteren 

Iedere verkeersdeelnemer moet zich op een prettige manier kunnen verplaatsen door de stad. 

Naast goed wegonderhoud is het belangrijk om ons ook te richten op een vlotte en veilige 

doorstroming en goede bereikbaarheid. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Doorstroming met de auto. 

Bij de ontwikkeling van de Kade wordt de Laan 1940-1945 naar het Veerhoofd doorgetrokken. 

Een nieuwe ontsluitingsweg naar de Vlaardingsedijk wordt bij de ontwikkeling van de Dijk en 

de Kade betrokken.  

 

Bereikbaar via openbaar vervoer en water. 

Blijvende druk op de vervoersautoriteiten voor goede verbindingen van Openbaar Vervoer 

zodat voorzieningen in de stad optimaal bereikbaar zijn. Wij denken specifiek aan 

zorgvoorzieningen, begraafplaatsen, winkelcentra, woonwijken en bedrijfsterreinen. 

 

Actieve steun voor het doortrekken van de Hoekselijn naar Den Haag. 

 

Benutten van kansen om Maassluis aan te laten sluiten op de Waterbus verbinding naar 

Rotterdam. 

 

Wij blijven inzetten op het behoud van de intercity status van het NS station Schiedam 

Centrum. 
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8. DUURZAAMHEID IS GROENE GROEI 

 

Het CDA Maassluis kiest voor groene groei. Groen doen, is geen verplichting of iets moeilijks, 

maar is beter voor de wereld, voor de toekomst en voor de portemonnee. Hoe maken wij nog 

meer inwoners, ondernemers en verenigingen enthousiast? Door helder te zijn over de 

beloning, door ze te betrekken en door als gemeente het goede voorbeeld te geven. 

  

8.1 Lucht, water en groen 

Een gezonde omgeving is van grote waarde en hierom kijken wij verder dan de wettelijke 

normen. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Minder grijs, meer groen. 

Groene daken, groene muren en minder verharding in tuinen en op straat. Dit is niet alleen 

goed voor de opvang van regenwater, maar ook voor de luchtkwaliteit en heeft een mooie 

uitstraling. De gemeente pleegt hierop gerichte en aansprekende acties. 

 

Bermen worden biologisch ingericht met diverse bloemen en worden pas laat in het jaar 

gemaaid om zo te werken aan een meer bij-vriendelijke stad. 

 

Bij nieuwbouw van grondgebonden woningen wordt door de gemeente een boom verstrekt 

met daarbij informatie over het belang van groene tuinen. 

 

In het kader van waterberging en hergebruik van regenwater worden ter stimulans 

regentonnen verstrekt. 

 

Verbeteren van de omgeving. 

Geluiddempende maatregelen door de aanleg van de geluidswal aan de rand van de stad en 

de toepassing van stille klinkers waar mogelijk. 

 

Monitoring van de luchtkwaliteit en aanpak van bedrijven en passerende schepen als deze 

overtredingen begaan. 

 

8.2 Groen wonen 

Energiebesparing verbetert de waarde en kwaliteit van onze woningen. Om onze woningen 

nog beter geschikt te maken voor de toekomst, kiest het CDA Maassluis voor: 

Groene bouw. 

Nieuwe woningen worden minimaal energieneutraal, bij voorkeur met “0 op de meter” en 

zonder gasaansluiting gebouwd.  

 

Groene investeringen. 

Energiebesparende investeringen worden blijvend door de gemeente gestimuleerd door 

collectieve aankopen te ondersteunen, het inzetten van het duurzaamheidsfonds voor 

inwoners en innovatieve technieken onder de aandacht te brengen. 
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Duurzaam verbouwen wordt in samenwerking met lokale bouwbedrijven en “doe het zelf”-

winkels gepromoot. 

 

8.3 Goed groen voorbeeld 

De gemeente neemt de komende vier jaar het voortouw en geeft het goede voorbeeld. Het 

CDA Maassluis kiest voor: 

Alert, proactief en innovatief. 

Nieuwe technologieën om onze leefomgeving te ontlasten. Om dit te stimuleren zet de 

gemeente in op contacten met de Technische Universiteit Delft en hogescholen uit de 

omgeving.  

 

De gemeente kiest voor energie die niet vervuilt en niet belast, niet het milieu en niet de 

inwoners. Vanwege onze dichte bebouwing is het CDA Maassluis tegen plaatsing van 

windturbines in Maassluis.  

 

De gemeentelijke inkoop voldoet aan de kwantitatieve en kwalitatieve doelen gesteld op het 

gebied van energiebesparing, duurzame energielevering, het scheiden van afval, slim en 

schoon vervoer. 

 

Verminderen verbruik. 

Met openbare verlichting op zonne-energie maken wij onze stad groener en voorkomen wij 

langdurige storingen omdat de lichtmasten niet gekoppeld zijn aan elkaar en niet afhankelijk 

zijn van ondergrondse bekabeling. 

 

Een visie op elektrisch rijden wordt ontwikkeld. Hierbij wordt verder gekeken dan de plaatsing 

van laadpalen. Mogelijkheden die wegdek bieden, lokaal opgewekte zonne-energie, grote 

batterijen en innovaties worden in de visie meegenomen. 

 

De gemeentelijke gebouwen worden verder vergroend, de gemeentewerf vervult daarbij een 

voorbeeldfunctie.  

 

Het plaatsen van intelligente ondergrondse afvalbakken in alle wijken, die melden dat zij bijna 

vol zijn, zodat ze tijdig geleegd worden. Hierdoor worden de verkeersbewegingen van 

vuilniswagens tot een minimum beperkt. 

 

Educatie. 

Wij blijven het Duurzaamheidscentrum ondersteunen. Zo maken onze jonge inwoners op een 

leuke manier kennis met de waarde van natuur. 

Avonturis biedt een plek om te recreëren, te ontdekken en te leren. Waar mogelijk worden 

kleine natuurparken in de stad ingericht om dichtbij de inwoners op kleine schaal hetzelfde te 

bieden. 

  



Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 

 

 
CDA Maassluis  39 

 

8.4 Betrokken stad 

Om inwoners, ondernemers en verenigingen te enthousiasmeren kiest het CDA 

Maassluis voor: 

Samenwerking. 

Wijkbewoners kunnen bij de gemeente zelf initiatieven aandragen voor een Green Deal. De 

gemeente ondersteunt bij de uitvoering hiervan, zoals het collectief aankopen van 

zonnepanelen. 

 

De gemeente gaat samen met inwoners, verenigingen en ondernemers aan de slag om 

doelstellingen op te stellen voor een groenere stad. Zo ervaren wij meer dat wij samen werken 

aan een groenere stad. 

 

Samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties maakt de gemeente werk van 

het verlagen van het energieverbruik. 

 

Verenigingen en organisaties blijven papier inzamelen en er wordt samen gekeken hoe de 

opbrengst vergroot kan worden. 

 

Communicatie over de duurzaamheidsdoelstellingen en de voortgang. 

Landelijke afspraken vormen de basis voor de doelstellingen, de lokale ambities liggen hoger. 

De gemeente maakt ieder jaar de doelstellingen, de verspilling en de besparingen inzichtelijk. 

 

Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn: slimme groene investeringen leveren geld op. Het geld 

wat beschikbaar komt, wordt opnieuw ingezet om nieuwe doelstellingen te behalen. De 

gemeente communiceert over de mogelijkheden en resultaten hiervan. 

 

Minder afval. 

Groener groeien door minder afval, betere scheiding en hergebruik. Het doel is helder, de 

methode waarop we dit als gemeente het beste bereiken nog niet. Voor het CDA Maassluis is 

effectiviteit en een breed draagvlak belangrijk. Inwoners, het bedrijfsleven en verenigingen 

worden betrokken. 

 

Afval hoort niet te zwerven in de openbare ruimte. Samen houden wij de stad schoon. 

Inwoners vervuilen niet en de gemeente zorgt voor voldoende gescheiden afvalbakken en 

leegt deze voordat ze vol zijn. Afval in de openbare ruimte wordt voortvarend verwijderd. 

 

Vrijwilligers zetten zich nu al actief in om zwerfafval op te ruimen. Dit initiatief is van grote 

waarde en wij willen hun goede voorbeeld in de rest van de stad navolging geven. De 

gemeente ondersteunt deze initiatieven en organiseert een jaarlijks evenement waar 

inwoners, medewerkers van bedrijven en vrijwilligers van verenigingen zich bij kunnen 

aansluiten. 
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9. THUIS IN WONEN 

 

Maassluis, de stad waar ruimte is om van elkaar te verschillen en waar er een plek is voor 

iedereen. Voor het CDA Maassluis betekent dit dat we kiezen voor wijken waar jong en ouder, 

gezond en met gezondheidsuitdagingen, rijk en minder rijk, bij elkaar in de wijk wonen. Wij 

delen de stad en delen onze wijken. De wijken bieden een prettig en veilig thuis voor alle 

inwoners. Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met inwoners, ontwikkelaars en 

woningcorporaties. 

 

9.1 Geschikte woningen voor iedereen 

Iedere levensfase kent een eigen woonbehoefte. Het is niet voor iedereen makkelijk om een 

geschikte woning te vinden. Voor gezinnen en starters is de krapte nu het meest voelbaar en 

naar de toekomst toe moeten er voldoende woningen beschikbaar zijn voor senioren. Soms 

kan een woning aangepast worden aan een nieuwe levensfase. Soms is verhuizen een 

gewenste mogelijkheid. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Ruimte voor gezinnen. 

Voor (grote) gezinnen realiseren we sociale grondgebonden woningen. In het duurdere 

segment zien we mogelijkheden voor ruime grondgebonden koopwoningen in het duurdere 

segment. Wij denken daarbij aan vrije kavels en twee-onder-één-kappers.  

 

Starters. 

Meer kleine, goedkope huur- en koopwoningen voor starters. In de planvorming worden 

vernieuwende woonconcepten zoals Tiny houses of goedkope casco huizen betrokken. 

 

Voor wie een eerste woning wil kopen en financiële ondersteuning nodig heeft, is de 

starterslening beschikbaar. 

 

Doorstroming huurmarkt bevorderen. 

Nieuwbouwplannen die bijdragen aan de doorstroming vanuit de sociale woningvoorraad. 

Specifiek wordt hierbij gekeken naar het realiseren van gezinswoningen. 

 

Stimuleren van initiatieven die financieel en ruimtelijk scheefwonen tegengaan, voorbeeld is 

de inzet van de wooncoach en de app ‘HuisjeHuisje’. 

 

Tijdelijk wonen. 

In Maassluis wordt ruimte geboden voor tijdelijke bewoning voor maatschappelijke opvang én 

om een tijdelijke plek te bieden bij scheiding. De mogelijkheid wordt in kaart gebracht om 

verschillende doelgroepen onder één dak tijdelijke huisvesting te bieden. 

 

Regionale afspraken. 

Om een evenwichtig beleid te voeren op sociale woningbouw worden er regionale afspraken 

gemaakt. 
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9.2 Veilig en levensloopbestendig 

Aantrekkelijke wijken waarin plek is voor iedereen, betekent dat binnen een wijk voldoende 

woningen geschikt zijn voor senioren en inwoners met een beperking. Het CDA Maassluis 

kiest voor: 

Ontwikkelen van nieuwe zorg- en woonconcepten. 

Bij de bouw integreren van technologie en diensten op het gebied van veiligheid en zorg, om 

zo te komen tot een betere kwaliteit van wonen en leven. 

 

Ondersteunen en faciliteren van samenwerking tussen huisvestings- en welzijnsorganisaties 

om te komen tot projecten waarbij jong en oud samenwonen.  

 

Levensloopbestendig. 

Drempelvrije woningen met brede deuren, waarbij rekening wordt gehouden met de 

rolstroeldraaicirkel.  

 

Niet iedere woning is afgestemd op zorgwensen, de blijvers-lening is een verantwoorde 

financiering voor ouderen om woningen levensloopbestendig te maken. 

 

Mantelzorgwoningen. 

Bij bestaande woningen gelden eenvoudige procedures om mantelzorgwoningen (tijdelijk) te 

realiseren. In nieuwbouwprojecten worden mantelzorgwoningen opgenomen en wordt deze 

optie actief aangeboden. 

 

9.3 Verder bouwen 

In Maassluis is de afgelopen jaren veel moois gerealiseerd. Wij bouwen dijken van wijken. De 

komende jaren werken wij graag verder aan de stad. Aan aantrekkelijke wijken met ruimte 

voor ontmoeting en ontspanning. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Herstructurering. 

De gemeente ondersteunt herstructurering en/of aanpassing van woningbouw om te voldoen 

aan woonbehoeften, wensen en duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

Ontmoeting. 

Bij nieuwbouw van appartementencomplexen wordt inpandig of dichtbij een ontmoetingsplek 

gecreëerd waar inwoners samen kunnen komen voor activiteiten of om bijvoorbeeld een 

verjaardag te vieren. 

 

Afronden bouwprojecten. 

Wilgenrijk, het Balkon en de Burgemeesterswijk worden afgerond volgens de gemaakte 

afspraken. Geen verdere vertraging, waar mogelijk versnelling. Bij herstructurering is tijdige 

informatievoorziening en overleg met de huidige bewoners van groot belang. Waar mogelijk 

en gewenst wordt ingezet op terugkeer in de wijk. 

 

De Kade. 

Het gebied de Kade biedt mooie kansen voor ontwikkeling. Het CDA Maassluis kiest voor een 

gemengde, op het water gerichte groene woonwijk met ruimte voor spelen. 
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Sluispolder West. 

De herontwikkeling van de Sluispolder West wordt verder uitgevoerd. Een gemengde wijk met 

goede voorzieningen die de aantrekkelijkheid van de binnenstad versterkt. Het CDA Maassluis 

kiest voor goede voorzieningen voor bewoners van de wijk op het gebied van gezondheid, 

welzijn en onderwijs. 

 

Nieuwe seniorenwoningen moeten in woonlasten aansluiten bij de huidige woonlasten van de 

bewoners in de Vliet. Er moet ruimte zijn voor kleinschalige vormen van ontmoeting voor 

senioren, inpandig en dichtbij. 

 

Sluispolder West biedt ruime koop- en sociale huurwoningen voor gezinnen, starterswoningen 

en goedkope woonunits voor jongeren en speelvoorzieningen in de buitenruimte. 

 

Petrus Kockstraat. 

Aantrekkelijk inrichten van het terrein waar voorheen de Rooms- Katholieke kerk stond. Het 

CDA Maassluis kiest voor vrij zicht op de prachtige Schuurkerk, waarbij ruimte is voor: 

- Een toegankelijk en zichtbaar park voor de Schuurkerk 

- Versterking van de vaarrecreatie door ruimte te bieden voor meer afmeerplaatsen, 

kano- of waterfietsverhuur en/of een zwaaikom. 

- Parkeren. Parkeergelegenheid zo inrichten dat de ruimte ook gebruikt kan worden 

voor water/ijs en land evenementen. 

- Beperkte woningbouw die het zicht op de vlieten, het park en de Schuurkerk niet 

mag blokkeren. 

 

Kleine gebieden ontwikkelen voor gezinnen en jongeren. 

Op de vrijgekomen ruimte aan de Spechtstraat zien wij kansen voor het realiseren van ruime 

gezinswoningen, twee-onder-een kappers of vrije kavels om doorstroming te bevorderen. 

 

Het schoolgebouw aan de Fenacoliuslaan biedt kansen voor jongerenhuisvesting.  
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10. MAASSLUIS WERKT, INZET LOONT 

 

Onze ondernemers en bedrijven betekenen veel voor Maassluis. Zij zorgen ervoor dat onze 

stad aantrekkelijk is om in te wonen en te bezoeken. Onze lokale ondernemers hebben hart 

voor de zaak en hart voor de stad. Zij tonen de waarde van werk. Werk hebben is waardevol, 

omdat een baan niet alleen financiële ruimte biedt, maar vooral een toekomstperspectief. Een 

baan is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid of mogelijkheid. De gemeente gaat met 

respect om met uitkeringsgerechtigden. De gemeente moet kansen bieden om mee te doen 

en zorgt ervoor dat inzet via betaald of vrijwilligerswerk loont. Wij zijn streng op achterover 

leunen. Iedereen die mee kan doen, doet mee en draagt zijn steentje bij. 

  

10.1 Ondernemen 

Onze lokale ondernemers maken Maassluis aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Als 

werkgever, als sponsor van onze verenigingen en als motor achter allerlei activiteiten. De stad 

kan niet zonder ondernemers. Het CDA Maassluis kiest hierom voor: 

Ondersteuning op maat. 

De gemeente gaat de inkoop nog sterker richten op lokale ondernemers door onze 

ondernemers helder te informeren over aanbesteding- en inkoopprocedures. 

 

Initiatieven zoals “De Nieuwe WinkelStraat” om winkelgebieden toekomstbestendig te maken 

worden ondersteund.  

 

Samenwerking. 

Het CDA Maassluis is voor behoud en uitbreiding van Bedrijven Investeringszones. 

 

Het Ondernemersfonds kan een positieve bijdrage leveren om samenwerking tussen 

bedrijven, organisaties en verenigingen te versterken. Plannen hiervoor moeten goed 

uitgewerkt zijn en een breed draagvlak hebben. Verenigingen worden waar nodig financieel 

tegemoetgekomen vanuit de gemeente. 

 

Initiatieven vanuit de ondernemersvereniging om samen te werken met andere gemeenten 

worden door de gemeente Maassluis ondersteund. De regionale samenwerking tussen 

ondernemers, onderwijs en de overheid wordt gecontinueerd.  

 

Onze lokale ondernemers worden, met betrekking tot economische kansen, betrokken bij het 

opstellen van onze lokale inbreng in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

 

Aantrekkelijke stad, geen leegstand. 

De Leegstandsverordening uitvoeren en bij een succesvolle evaluatie uitbreiden naar andere 

(winkel) gebieden. Actieve acquisitie via een gemeentelijke acquisiteur om leegstand te 

bestrijden, zowel in winkelgebieden als op bedrijventerreinen. 

 

Kansen om winkelcentra te versterken worden benut, naast lopende projecten bij de 

winkelcentra Koningshoek en Steendijkpolder, is er aandacht van de gemeente voor 

winkelcentrum Palet.  
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Ontwikkelen en onderhouden. 

Voor de winkeliers in de binnenstad is een snelle realisatie van een supermarkt als grote 

trekker van belang bij de ontwikkeling van de Vlietlocatie. 

 

Geen nieuwe perifere winkelgebieden. 

 

De buitenruimte van de verschillende winkelcentra die onze stad rijk is, zijn aantrekkelijk 

ingericht, goed toegankelijk en netjes onderhouden.  

 

Openstelling op zondag is in Maassluis met veel ruimte voor ondernemers geregeld. Die 

ruimte hoort niet gebruikt te worden om ondernemers te verplichten deel te nemen aan 

openstelling op koopzondagen. De gemeente draagt dit standpunt uit in haar uitingen en in 

beleid wat hieraan raakt.   

 

10.2 Lokale economie 

Bedrijvigheid komt het beste tot zijn recht als de gemeente ruimte biedt, als we samen werken 

en concrete doelen stellen. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Economische actiepunten. 

Samen met het bedrijfsleven worden actiepunten opgesteld die het economisch klimaat van 

Maassluis ten goede komen. 

 

Bereikbaarheid. 

Goede OV-verbindingen naar bedrijventerreinen worden als speerpunt ingebracht bij de 

vervoersautoriteit. 

 

Parkeren in Maassluis blijft gratis. 

 

Schoon. 

Maassluis is dichtbebouwd en kiest hierom voor schone bedrijvigheid. Maassluis biedt geen 

ruimte voor nieuwe bedrijven met een zware milieucategorie. 

 

In balans op de Kade.  

In deze nieuwe wijk wordt in de toekomst werk en wonen gecombineerd. De combinatie 

wonen en werken in één wijk maakt een wijk levendig, maar kent ook uitdagingen. De 

gemeente speelt een verbindende rol en zet in op goede verkeersafwikkelingen en 

groenvoorzieningen.  

 

Behoud en versterking bedrijventerreinen.  

De Lely Campus en het bedrijventerrein De Dijk bieden ruimte voor bedrijven en kansen op 

het versterken van de werkgelegenheid. De gemeente zet zich blijvend in voor een snelle 

verkoop van de gronden op de Dijk en houdt vast aan het doel om alle kavels in 2022 verkocht 

te hebben. 
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10.3 Werk is van waarde 

Wij zetten in op activering van inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering en kunnen 

werken. Om inwoners actief te krijgen is het van belang dat inzet loont, zowel betaald werk als 

vrijwilligerswerk. Wie kan, doet mee. Voor wie begeleid werk niet mogelijk is, blijven beschutte 

werkplekken bestaan, omdat deze voorziening van waarde is. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Werk brengt meer. 

Inwoners met een uitkering die gaan werken, moeten hierop financieel vooruitgaan. Te vaak is 

dit nog niet het geval, waardoor werken niet loont. De gemeente doet voorstellen om de 

armoedeval te voorkomen. 

 

Het in dienst nemen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt moet kansen bieden 

en geen financieel risico betekenen. Dit geldt zowel voor de inwoner, als voor de werkgever.  

 

Vrijwilligerswerk is waardevol. 

De gemeente activeert inwoners die kunnen werken maar geen werk hebben om te 

participeren in de stad. Met verenigingen, organisaties en scholen worden afspraken gemaakt 

over vrijwilligersvergoedingen. 

 

Vrijwilligerswerk mag niet betaalde functies verdringen, oneerlijke concurrentie moet worden 

voorkomen zodat vrijwilligerswerk niet de plaats inneemt van wegbezuinigde voorzieningen. 

 

Iedereen mag in Maassluis vrijwilligerswerk doen. Inwoners die afhankelijk zijn van een 

uitkering, brengen het UWV of de gemeente hiervan op de hoogte. 

 

Activerend en helder. 

Uit het uitkeringsbestand van de bijstand worden focusgroepen geselecteerd en geactiveerd 

met gericht beleid en heldere doelstellingen. 

 

De gemeente biedt zelf voldoende stageplekken en werkervaringsplekken aan. 

 

Het in dienst nemen van werkzoekenden, specifiek werkzoekenden met een arbeidsbeperking 

zijn onderdeel van aanbestedingen en inkoopbeleid van de gemeente.  

 

Wederkerigheid. De tegenprestatie is beleid dat in Maassluis op maat wordt ingevuld waarbij 

het meedoen in de samenleving centraal staat. De uitkeringsgerechtigden hebben invloed op 

de bijdrage of inspanning die zij leveren. Mantelzorg is een invulling van de tegenprestatie 

naar vermogen.  

 

Om de solidariteit te bewaken, wordt misbruik van voorzieningen stevig aangepakt.  

 

Samen werken met ondernemers. 

Benutten van kansen en mogelijkheden om samen met ondernemers nieuwe banen te 

scheppen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

De gemeente stimuleert en activeert bedrijven en ondernemers om net als zijzelf 

stageplaatsen en werkervaringsplaatsen aan te bieden.  
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Samen werken met andere gemeenten.  

In de regio is veel werkgelegenheid. Maassluis zoekt samenwerking op met andere 

gemeenten die gericht is op werkgelegenheid voor haar inwoners. 

 

Samen werken met lokale vastgoedeigenaren en banken.  

Leegstaande panden kunnen worden gebruikt om kleine, startende ondernemers een plek te 

bieden.  

 

10.4 Maatwerk 

Niet iedereen is hetzelfde en is met dezelfde ondersteuning geholpen. Het CDA Maassluis 

kiest voor: 

Jongeren. 

Jongeren zitten op school of zijn aan het werk. Thuiszitten en niets doen is onacceptabel 

omdat hiermee een negatief voorschot wordt genomen op hun eigen toekomstperspectief. 

 

Doordat alle partijen samenwerken, zijn schoolverlaters, niet-uitkeringsgerechtigden en 

thuiszittende jongeren in beeld. Het UWV, scholen en gemeente werken binnen de 

privacywetgeving optimaal samen in deze sluitende aanpak. 

 

Om jongeren actief te krijgen starten verschillende leer-werkprojecten waar jongeren 

vaardigheden leren die aansluiten op de arbeidsmarkt. 

 

De samenwerking tussen arbeidsdeskundigen en scholen wordt versterkt.  

 

Senioren. 

De gemeente blijft zich inzetten voor en initieert concrete nieuwe projecten op maat, die zijn 

gericht op 55plussers. 

 

Mogelijkheden tot afschaffen sollicitatieplicht voor 60-plussers worden onderzocht. 

 

Opleiding. 

De gemeente biedt passende opleidingen aan die aansluiten bij de arbeidsmarkt. Wanneer 

een opleiding vroegtijdig en zonder verklaring wordt beëindigd, dan worden de 

opleidingskosten terugverdiend door het doen van vrijwilligerswerk en heeft dit gevolgen voor 

de uitkering. 

 

Begeleiding op maat.  

Vanuit de re-integratie-middelen biedt de gemeente aanpassingen en passende en duurzame 

begeleiding op de werkplek aan. Begeleiding vindt ook plaats wanneer het vrijwilligerswerk 

betreft en duurt zo lang als nodig is. 

 

Beschutte werkplekken zijn onmisbaar. Onze sociale werkplaats is een mensontwikkelbedrijf 

waar ruimte blijft voor de meest kwetsbare inwoners op de arbeidsmarkt.  
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11. MINIMA MAXIMAAL VERDER HELPEN 

 

Het CDA Maassluis staat voor een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen. Meedoen is 

niet voor iedereen op elk moment mogelijk. Wij ondersteunen daarom onze armste inwoners 

en kiezen voor een beleid waarmee onze inwoners verder geholpen worden naar een betere 

situatie. Het CDA Maassluis zet in op het voorkomen van armoede, het financieel 

ondersteunen van onze armste inwoners en passende en activerende begeleiding naar een 

financieel gezonde situatie met toekomstperspectief. 

 

11.1 Armoede voorkomen, uit de armoede komen 

Armoede, een situatie die niemand wenst en iedereen kan overkomen. De oorzaken van 

armoede zijn divers. Het CDA Maassluis staat voor een samenleving waarin wij ons actief 

inzetten om te voorkomen dat inwoners met financiële problemen in armoede raken. Samen 

werken aan een beter perspectief. Het CDA Maassluis kiest hierom voor: 

Voorkomen. 

Het hebben van geldzorgen kan iedereen overkomen. Door meer openheid en het doorbreken 

van het taboe zal ondersteuning inwoners eerder bereiken, waardoor grotere financiële en 

sociale problemen kunnen worden voorkomen. 

 

De gemeente zet in op vroegtijdige signalering met betrokken professionals en organisaties, 

die worden ondersteund om problematiek te leren signaleren. 

 

De gemeente biedt op gepaste wijze ondersteuning om de veranderde financiële situatie in 

beeld te brengen bij ingrijpende levensgebeurtenissen zoals bij ontslag, scheiding en 

overlijden, etc.  

 

Er is goede en begrijpelijke informatie beschikbaar over minimaregelingen van zowel de 

gemeente als de rijksoverheid. Informatie ligt bij huisartsen, op scholen en andere plaatsen in 

de stad.  

 

Ondersteuning op maat. 

Grote en onverwachte uitgaven zijn met een beperkt inkomen lastig op te brengen. De 

bijzondere bijstand blijft voor dit doel in Maassluis als maatwerk beschikbaar om inwoners met 

een laag inkomen financieel te ondersteunen. 

 

Geen wachtlijsten, maar directe, passende ondersteuning bij de schuldhulpverlening en 

langere begeleiding om terugval in gedrag te voorkomen. 

 

Inzet op financiële bewustwording en begeleiding voor inwoners waar geldproblematiek 

aanwezig is. 

 

Perspectief bieden. 

Ook in Maassluis is er verborgen armoedeleed. Vaak zijn dit inwoners die niet afhankelijk zijn 

van een gemeentelijke uitkering of voorziening waardoor ze niet automatisch op de hoogte 

worden gebracht van de mogelijkheden van (inkomens)ondersteuning. De gemeente gaat 
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samen met maatschappelijke partners onze stille armoede in beeld brengen en een actieplan 

maken om de inwoners die nu niet bereikt worden, passende ondersteuning te bieden. 

Armoede gaat vaak gepaard met gezondheidsklachten en spanningen. Mobility Mentoring is 

een manier van werken die zorgt dat de spanning afneemt.  

 

11.2 Onze kinderen verdienen het 

Het CDA Maassluis zet in op een stad waarin ieder kind kan meedoen, talenten kan 

ontwikkelen en kind mag zijn. Armoede onder kinderen is een grote zorg, ook omdat het zo 

lastig is om armoede te ontgroeien. Het CDA Maassluis kiest hierom voor: 

Iedereen kan meedoen op school. 

Om deel te nemen aan het onderwijs moeten schoolspullen worden gekocht. De gemeente 

biedt hiervoor passende ondersteuning waarbij geldt dat het beschikbare bedrag van de 

gemeente voor schoolspullen optimaal wordt ingezet. 

 

Er wordt bekeken of de huidige computerregeling nog voldoet of moet worden aangepast.  

 

Samenwerking. 

Kinderen die in armoede opgroeien krijgen een tegemoetkoming in de kosten voor sport of 

cultuur, zodat kinderen van 4 tot 18 jaar mee kunnen doen, hun talenten kunnen ontdekken en 

plezier kunnen beleven. Dit doen we samen met partners zoals stichting Leergeld en/of het 

Sport- en Cultuurfonds. De uitvoering, kosten, het bereik en effect worden jaarlijks 

geëvalueerd. 

 

De gemeente zoekt verdere samenwerking met de financiële sector om zowel op het primair 

als het voortgezet onderwijs leerlingen te leren bewust met geld om te gaan. 

 

11.3 Senioren tellen mee 

Veel senioren zijn vitaal en volop actief. Niet alle ouderen hebben het geld om op pad te gaan 

of lid te worden van een vereniging. Het CDA Maassluis vindt het belangrijk dat ouderen met 

een beperkt inkomen mee kunnen doen. Naast zorg- en inkomensondersteuning kiest het 

CDA Maassluis voor: 

Tegemoetkoming kosten openbaar vervoer. 

Kosten van openbaar vervoer mogen geen belemmering zijn voor deelname aan de 

samenleving. Senioren met een laag inkomen krijgen een tegemoetkoming in de kosten voor 

openbaar vervoer.  

 

Maatwerk in armoedebeleid. 

Senioren met alleen een AOW of klein pensioen worden in het armoedebeleid 

tegemoetgekomen met passende maatwerkvoorzieningen.  
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11.4 Samen werken met betrokken partners 

In Maassluis hebben wij betrokken vrijwilligers en ondernemers die zich inzetten voor 

inwoners die het financieel zwaar hebben. Het CDA Maassluis beseft hoe hard wij hun 

betrokkenheid nodig hebben en kiest voor: 

Samen beleid opstellen en uitvoeren. 

Het beleid wordt samen met maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen en de 

doelgroepen opgesteld. 

De gemeente ondersteunt vrijwilligersprojecten die hulp bieden aan inwoners in financiële 

nood zoals SchuldHulpMaatje en Humanitas Thuisadministratie. Er is ruimte om op lokaal 

niveau te experimenteren met vernieuwende aanpakken in de schuldhulpverlening.  

 

De voedselbank is een belangrijke partner van de gemeente. De voedselbank kent de 

problematiek, weet wat werkt en niet werkt. De gemeente biedt bij de voedselbank actief 

ondersteuning aan de cliënten. 

 

Jaarlijks overlegt de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder met de maatschappelijke 

partners uit de stad in het Sociaal beraad. Hierbij worden ook geloofsgemeenschappen 

betrokken. Belangrijk is dat de uitkomsten en actiepunten van het overleg opgepakt worden en 

helder naar de deelnemers, inwoners en gemeenteraad worden gecommuniceerd. 

 

Maatwerk. 

Lokale ondernemers betrekt de gemeente bij het invullen en uitvoeren van ons lokale 

armoedebeleid. 

 

Als een huishouden met een laag inkomen meer dan 10% van het besteedbaar inkomen kwijt 

is aan de energierekening, wordt gesproken van ‘energie armoede’. De gemeente brengt deze 

problematiek in beeld en stelt samen met lokale partners, zoals de woningbouwcorporaties en 

de energieleverancier maatregelen voor. 

 

De samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar wordt verder versterkt en benut. 

Onder andere met de ‘regeling uitstroom’ gericht op wanbetalers. 
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12. ORGANISATIE 

 

Het gaat niet om de gemeente, maar om het versterken van de samenleving. De 

gemeentelijke organisatie is aan het veranderen naar een vernieuwde servicegerichte 

werkwijze. De dienstverlening van de gemeente laten wij beter aansluiten bij de wensen en 

behoeften van inwoners, verenigingen en organisaties. De gemeente biedt ondersteuning op 

maat, gaat voor samenwerking en geeft ruimte aan de samenleving. 

 

12.1 Bereikbaar en beschikbaar 

De gemeentelijke organisatie is in beweging en ontwikkelingen staan niet stil. Het is belangrijk 

dat de gemeente flexibel is en zich kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Het CDA 

Maassluis kiest voor:  

Persoonlijk en op maat. 

Inwoners kunnen kiezen: digitale, telefonische of persoonlijke dienstverlening, zowel op het 

stadhuis als thuis. 

 

De werktijden van het ambtelijk apparaat worden waar mogelijk aangepast aan de tijden 

waarop service of ondersteuning gewenst is. Als gemeente zijn wij ook in de avond en op 

zaterdag bereikbaar en beschikbaar. 

 

Inzet op het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor dienstverlening op maat. 

 

Dichtbij en bereikbaar. 

De gemeentelijke dienstverlening blijft ook bij samenwerking lokaal georganiseerd. 

 

De gemeente werkt niet van binnen naar buiten, maar van buiten-binnen-buiten. Onder andere 

door werkplekken in de wijk.  

 

12.2 Goede werkgever 

Om goede dienstverlening te leveren aan inwoners is het belangrijk dat de gemeentelijke 

organisatie goed kan functioneren. Het CDA Maassluis kiest voor: 

Ruimte voor de organisatie. 

De gemeente verandert haar organisatie om zo meer dienstbaar te worden aan de 

samenleving. We geven de organisatie ruimte om te leren en zich te verbeteren. 

 

In het personeelsbestand is sprake van diversiteit. 

 

In beeld brengen welke nieuwe of extra deskundigheid en vaardigheden nodig zijn binnen de 

ambtelijke organisatie om aan te sluiten bij de kwaliteitseisen van inwoners. 

Om goed nieuw personeel aan te trekken, is het van belang dat de gemeente een 

aantrekkelijke werkgever is. Onderzocht wordt waar verbeteringen als werkgever gewenst zijn. 
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Afstand verkleinen. 

Het stadhuis staat in de beleving nog teveel ‘ver’ van inwoners af. De komende jaren zet de 

gemeente in om die afstand te verkleinen. Bijvoorbeeld door meer bekendheid te geven aan 

de medewerkers die vaak betrokken zijn in en bij de stad.  

 

Aanpak geweld en intimidatie. 

We accepteren geen geweld en intimidatie tegen publieke dienstverleners en hulpverleners. 

Daders worden zowel strafrechtelijk, als civielrechtelijk vervolgd. 

 

12.3 Samenwerking 

Het CDA Maassluis kiest voor een zelfstandig Maassluis. Om verschillende redenen kan 

samenwerking met andere gemeenten nodig, goed en verstandig zijn. Het CDA Maassluis 

kiest voor: 

Zelfstandigheid. 

Maassluis blijft een zelfstandige gemeente. 

 

Kansen door samenwerking. 

Om (grote) subsidies binnen te halen voor de gemeente is specifieke kennis nodig. 

Samenwerking met andere gemeenten voor een subsidiewaakhond is een gedeelde 

investering die veel geld kan opleveren. 

 

Maassluis neemt actief deel aan de besprekingen en besluitvorming van de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag. 

 

Nieuwe coalitieakkoorden worden besproken met gemeenten, waarmee wij samenwerken. Bij 

gedeelde ambities worden mogelijkheden onderzocht om samen op te trekken. 

 

Lokaal maatwerk. 

Wij houden vast aan het bieden van lokale dienstverlening. Voor samenwerking met andere 

gemeenten geldt: 

• We kiezen alleen voor samenwerking als er meerwaarde is voor onze inwoners.  

• Geen nieuwe diepgaande samenwerkingsverbanden die leiden tot grootschalige 

organisaties op afstand. 

• Samenwerking mag niet ten koste gaan van de democratische werking van het lokaal 

bestuur. 

 

Samenwerking met verschillende gemeenten.  

Naast onze natuurlijke samenwerkingspartners Vlaardingen en Schiedam werkt de gemeente 

samen met onder meer Midden-Delfland, Westland en binnen de Metropoolregio met 

verschillende gemeenten zoals Voorne Putten op het gebied van recreatie.  

 

Bij gemeenschappelijke regelingen houden wij vast aan het principe samen de trap op, samen 

de trap af. 

 

  



Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 

 

 
CDA Maassluis  52 

 

Integriteit. 

We hebben integriteitscodes waaraan het gemeentelijk bestuur zich houdt. Integriteit gaat over 

meer dan alleen je houden aan afgesproken codes. Hierom is bewustwording en toetsing 

belangrijk gedurende de bestuursperiode. 

 

Naast een openbaar subsidieregister zijn ook declaraties van de lokale overheid openbaar. 

 

12.4 Niet oppotten, niet de pot verteren 

De financiën van de gemeente Maassluis zijn op orde. Een sluitende meerjarenbegroting is 

voor ons vanzelfsprekend. Het CDA Maassluis staat voor een solide financieel beleid dat niet 

is gericht op oppotten, maar waarbij we ook de pot niet verteren. Hierom kiest het CDA 

Maassluis voor: 

Financiële uitgangspunten. 

De algemene reserve is bestemd voor het opvangen van risico’s, onverwachte uitgaven en om 

te investeren in de stad. 

 

Het weerstandsvermogen blijft op adequaat niveau om risico’s te dekken. 

 

Rijksbezuinigingen worden in principe opgevangen door de betreffende beleidsterreinen. 

Tegenvallers worden opgelost binnen de eigen portefeuille van een bestuurder.  

 

Overschotten zetten wij in voor investeringen in de stad en het versterken van de 

reservepositie. Hiervoor worden voorstellen aan de gemeenteraad gedaan. 

 

Leges zijn kostendekkend. Als de prijs in Maassluis sterk afwijkt van andere gemeenten, wordt 

de oorzaak in beeld gebracht om te kijken of bijstelling in onze processen kan leiden tot 

verbetering. 

 

Begraven en cremeren zijn betaalbaar. De tarieven voor begraven en cremeren mogen niet 

sterk stijgen. 

 

Financiële verantwoording. 

Aan het begin van de vierjaarlijkse bestuursperiode stelt de gemeenteraad de financiële 

verordening vast. 

 

In oktober ontvangt de gemeenteraad een rapportage met daarin de financiële stand van 

zaken zodat deze informatie bij de begrotingsbehandeling kan worden betrokken. 

 

De gemeente communiceert helder over de belastingtarieven, waaronder de OZB met daarbij 

een onderbouwing en toelichting als wijzigingen aan de orde zijn. 


