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Wat is Maassluis Belang voor een partij? 
 
 
 
Maassluis Belang is de enige onafhankelijke, lokale partij in Maassluis, opgericht in 2002. 
De partij zit vanaf dat jaar met twee en na 2010 met vier raadsleden en een steunraadslid 
in de gemeenteraad van Maassluis. Qua grootte de derde partij (na de PvdA en de VVD) 
in de Raad. Dat zegt genoeg als het gaat om het vertrouwen van de burgers in lokale 
politiek!  
 
Maassluis Belang is een partij die niet gebonden is aan landelijke politieke partijen en 
hoeft daardoor ook geen rekening te houden met de politieke agenda van de landelijk 
gevestigde partijen. 
 
Maassluis Belang kent eigenlijk maar één belang en dat is het belang van Maassluis 
en haar inwoners. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen zich aangetrokken 
voelen tot MB. 
 
Maassluis Belang staat open voor iedereen die het beste voor heeft met Maassluis. 
Voor ons is dat een stad met een dorps karakter, met een gevoel dat wij elkaar hier nog 
kennen. Voor Maassluis Belang betekent dat een gemeenschap met een rijk 
verenigingsleven, een veilige plek voor het opgroeien van onze kinderen en een sterke 
sociale samenhang. 
 
Om dat te bereiken hebben wij sinds de oprichting gekozen voor de unieke formule van 
“eerst vragen, dan doen”. Bij belangrijke zaken willen wij echt weten wat onze inwoners 
vinden van de gang van zaken in onze stad, voordat wij ons standpunt bepalen.   
 
Concreet betekent dat Maassluis Belang een partij is met raadsleden die verstand van 
zaken hebben, weten wat ze doen en die, als het u direct aangaat, gewoon komen vragen 
wat u vindt. Raadsleden die niet bang zijn om dingen bij de naam te noemen en die altijd 
bereid zijn om, met goede argumenten, hun mening in te ruilen voor een betere. Dit doen 
zij omdat zij begrijpen dat het niet gaat om hun mening, maar om de mening van de 
mensen die zij vertegenwoordigen. 
 
Dat doen wij niet alleen tijdens de verkiezingen, maar het hele jaar door. Wij spreken 
voortdurend met inwoners en bedrijven, houden enquêtes en beschikken over een 
interactieve website. Daardoor weet men inmiddels dat de belangen van de Maassluise 
inwoner in goede handen is bij Maassluis Belang. Zodoende is Maassluis Belang Uw 
belang. 
 
Wij hopen dat u ons daarin steunt, zodat er wèl naar U geluisterd wordt, om zo met elkaar 
te bouwen aan een leefbare gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. U 
kunt dat doen door op19 maart a.s. te stemmen op Maassluis Belang, de enige echte 
lokale partij van Maassluis. 
 

 
 
 
 

MB is de partij waar uw mening telt.  
Dat klinkt simpel en dat is ook zo! 
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Speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 
 
 

-Maassluis is en blijft een zelfstandige gemeente 
  
-Betaalbare (huur) woningen voor jong en oud. 
  
-Misbruik tegengaan van sociale voorzieningen. 
 
-De gemeente geeft mensen de mogelijkheden mee te doen in de        
samenleving  
 
-Goede en betaalbare zorg voor iedereen. 
 
-Ruimte voor ondernemers. 
 
-Groei van de werkgelegenheid ook voor de lager opgeleide Maassluizer. 
 
-Goed Openbaar Vervoer in Maassluis, ook over water 
 
-Meer aandacht voor onze historische binnenstad. 
 
-Maassluis heeft een politiebureau dat 24 uur per dag bemand is. 
 
 -Meer “blauw” op straat, dag en nacht. 
 
 -Daadkrachtige handhaving t.o.v. overlast gevende jongeren. 
 
-Veilige fiets- en wandelroutes.  
 
 -Goed groenonderhoud langs de weg en in de wijk. 
 
-Maassluis Belang stelt duurzame oplossingen voorop 
 
-Meer aandacht voor de accommodaties sportverenigingen. 
 

 -Meer aandacht voor de toegankelijkheid voor rolstoelers en scootmobielen  
 in de binnenstad 
 
 
 
 

Kortom, wij streven naar een veilige, leefbare en daardoor 
aantrekkelijke woon- en werkstad waar iedereen zich thuis voelt! 
 
 
 
 
 



 4 

 
Wat wil Maassluis Belang in de komende vier jaar bereiken op het gebied van: 
 
Openbare orde en veiligheid. 
 
Het is Maassluis Belang nog steeds een doorn in het oog dat ons politiebureau niet meer 
een volledig bureau is. Wij streven naar een eigen bureau waar burgers op elk moment 
van de dag bij echte agenten terecht kunnen. Wij staan voor een “schoon, heel en veilig” 
Maassluis. Om die reden vragen wij om meer blauw op straat en een strikte handhaving, 
overal waar dat nodig is. Dat betekent uitgebreidere surveillances, zowel van de politie als 
van het team handhaving, vooral in de late uren.  De samenwerking met de horecapolitie 
in het weekend is van groot belang zolang onze eigen teams handhaving onvoldoende 
middelen hebben om goed te kunnen op treden.  
Vooral overlast van jongeren dient hard te worden aangepakt. Indien nodig, hebben wij 
geen probleem met het preventief fouilleren van burgers of het instellen van een 
gebiedsverbod. Onder andere bij de verkoop van drugs op straat zien wij dit als een 
probaat middel om criminele zaken aan te pakken. Daarnaast is op ons initiatief de 
buurtpreventie tot stand gekomen. Wij prijzen ons gelukkig dat dit door inwoners van 
Maassluis wordt omarmd en het aantal vrijwilligers groter wordt, waardoor in meerdere 
wijken preventief wordt gesurveilleerd. Geld mag hiervoor geen probleem zijn en dient 
structureel in de begroting te worden opgenomen. Tevens dient door goede communicatie 
de burger het gevoel terug te krijgen dat meldingen bij de politie ook daadwerkelijk 
worden opgepakt. 
 
Wonen.  
 
De afgelopen jaren is de bouwcrisis ook niet aan Maassluis voorbij gegaan. Er zijn 
weliswaar nog mooie projecten (deels) gerealiseerd, maar de ambities zijn naar beneden, 
vooral in de tijd, bijgesteld. Initiatieven om de gewenste doorstroming weer op gang te 
brengen ondersteunen wij. Vooral de starterlening voor jongeren heeft onze aandacht. In 
die zin is het jammer dat de wens van Maassluis Belang om de mogelijkheden van deze 
lening te verruimen niet op steun van de overige Maassluise partijen kon rekenen. Deze 
verruiming zorgt er namelijk voor dat ook de normale eengezinswoning binnen bereik 
komt van de starter. 
 
 Maassluis Belang hecht veel waarde aan het realiseren van betaalbare huurwoningen 
voor ouderen en jongeren. De diversiteit van woningen blijft een door ons gewenst 
uitgangspunt waarbij de verhouding sociale woningbouw en overige woningen 
nauwlettend in het oog moeten worden gehouden. Maassluis moet een evenwichtige 
verdeling nastreven van de verschillende segmenten in de woningbouw.  
 
De ontwikkeling van de Dijkpolder is een voorbeeld van een mooie mix tussen groen en 
wonen. Wij denken daarom dat de uitgifte van vrije kavels prima past in onze groenvisie 
voor dit gebied. Dit  geldt ook voor de burgemeesterswijk, een project dat lijdt onder de 
recessie in de bouw. Ook hier kunnen vrije kavels een oplossing zijn voor het 
“vraaggestuurde” bouwen. 
 
In het huidige woningbestand is nog veel te winnen op het gebied van energiebesparing.  
Samen met Maasdelta ligt hier voor de komende jaren een taak om invulling te geven aan 
het begrip “duurzame gemeente”.  
 
Maasluis Belang heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor het plaatsen van A.E.D.’s in de 
diverse flat- en appartementsgebouwen. Maassluis Belang wil samen met 
bewonerscommissies  flat- en appartementsgebouwen voor rolstoelen en scoot-mobielen 
beter toegankelijk maken. Tevens is het van belang om voldoende  stalling- en 
oplaadpunten te realiseren 
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Werk, inkomen en economie 
 
Voor het Maassluise bedrijfsleven dient meer aandacht te komen. Hierbij dient de 
gemeente de helpende hand te bieden in de voorwaardenscheppende sfeer. Een 
bedrijfsvriendelijke benadering achten wij van groot belang voor de werkgelegenheid in 
onze gemeente.  
 
In onze buurgemeenten hebben we de ontwikkeling van industrieterreinen gezien. 
Maassluis is hierin achtergebleven ondanks dat de Dijk en de Kade klaar lagen om 
ontwikkeld te worden. Of we de boot gemist hebben moet nog blijken maar haast is 
geboden. 
 
De gemeente heeft mogelijkheden om de voorwaarden voor groei te creëren. Door de 
Dijk en de Kade te ontwikkelen komt er ruimte voor bedrijven en groei van de 
werkgelegenheid. Hierin is de dit college ernstig te kort geschoten. We zijn jaren aan het 
lijntje gehouden door beloftes dat er gesprekken gaande waren met kandidaten voor deze 
locaties. We hebben er nauwelijks resultaat van gezien.  
 
De acquisitie moet voortvarender worden aangepakt. De gemeente moet deze terreinen 
zo ontwikkelen dat de bedrijven graag naar Maassluis willen komen. Dat betekent goede 
voorwaarden o.a. qua grondprijs en IT voorzieningen. Een goed georganiseerd 
parkmanagement moet een van de voorwaarden zijn om ondernemers over de streep te 
trekken voor Maassluis te kiezen.  
 
De ontsluiting van deze terreinen moet eveneens aangepakt worden, de Prinses 
Julianalaan is ongeschikt als aan- en afvoerweg voor toenemend vrachtverkeer. 
 
Een tunnel onder het spoor, in het verlengde van de Laan 40-45, zou een oplossing 
kunnen zijn voor de ontsluiting van de nieuwe bedrijven terreinen. Overleg met de NS is 
hier op zijn plaats. De spoorovergang bij het Havenplein kan dan verdwijnen waardoor de 
veiligheid op het Havenplein echt verbetert en de afwikkeling van het verkeer vanaf de 
pont sneller kan verlopen.  
 
De gemeente moet een structureel overleg op gang brengen en houden met de partners 
die het bedrijfsleven vertegenwoordigen in Maassluis. De innovatieve- en creatieve kracht 
van de partners moet samen met de daadkracht van een volgend college leiden tot een 
bloeiende economische ontwikkeling in Maassluis. In dit proces mogen de ZZp-ers zeker 
niet vergeten worden. 
 
Maassluis moet bedrijven binnen halen waarbij ook de laaggeschoolde Maassluizers een 
plek kunnen vinden. Vooral samenwerking met de Dukdalf is voor Maassluis Belang een 
speerpunt.  
 
Maasluis Belang is voorstander van het veranderen van de openingstijden van de 
weekmarkt in de binnenstad. Door deze te wijzigen van 13.00 tot 21.00 uur zou de 
binnenstad een impuls kunnen krijgen, juist voor de mensen die overdag werken. 

 
Groen, milieu, wegen, verkeer en vervoer 
 
Wat Maassluis Belang simpelweg wil is dat het huidige groenarsenaal veel beter wordt 
onderhouden. Niet alleen onze visitekaartjes, zoals de Laan 40-45 en de Westlandseweg, 
maar ook in de wijken dient meer aandacht besteed te worden aan het groenonderhoud. 
De groenschouw die in 2013 is gehouden moet geen papieren tijger blijken. De inzet van 
de bewoners moet worden beloond door een actievere maar vooral goedkopere aanpak 
van de groenvoorziening. Hier heeft de slogan “meer met minder”  van dit college geen 
invulling gekregen. Het uitbestedingbeleid heeft hier de afgelopen vier jaar gefaald. 
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Maassluis Belang vindt dat de eigen mensen bij de Dukdalf, onder goede begeleiding, 
een veel grote rol moeten gaan spelen. Vergroten van de leefbaarheid in combinatie met 
werkgelegenheid moet een win-win situatie opleveren. Werk en een mooie groene stad. 
Het kappen van bomen kan alleen dan als er herplanting ter plaatste of elders gebeurt. 
 
Datzelfde geldt voor aantrekkelijke en goed onderhouden speelvoorzieningen in de 
diverse wijken. Hierbij dient overleg met de direct betrokkenen voorop te staan. Het 
buurtoverleg moet hier een pro-actieve rol in spelen 
 
De openbare ruimte dient te allen tijde goed toegankelijk te zijn. Vooral voor Maassluizers 
die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van rolstoel. Samen met de MOG willen wij de 
vinger aan de pols houden om te komen tot een zo optimaal mogelijke situatie in de stad. 
De fiets- en wandelpaden verdienen meer aandacht. Vooral het onderhoud is hier van 
belang. Door de toename van de scootmobiel zijn goede fiets- en wandelpaden essentieel 
voor hun veiligheid. Dit samen met een goede rijvaardigheid, die door de leveranciers van 
de scootmobiel aangeboden dient te worden. Goed verlichte fietspaden zorgen ook voor 
de veiligheid van kinderen op de schoolroutes.  
 
De plannen voor de aanpak van Laan 40-45 worden thans ontwikkeld. Het is aan het 
nieuwe college om hier binnen de financiële randvoorwaarden het maximale te realiseren. 
Deze plannen bepalen immers de komende 20 jaar het gezicht van Maassluis. Vooral de 
rotondes zijn markante beeldpunten die (via uitbesteding) goed onderhouden moeten 
worden. De eventuele kunstobjecten op de rotondes moeten een typische Maassluise 
uitstraling hebben. 
 
Maassluis Belang is voor een goed dekkend openbaar vervoer. De stations, de nieuwe 
begraafplaats en de nieuwe bedrijventerreinen in Maassluis dienen goed bereikbaar te 
zijn door een busverbinding. Ook zijn wij een groot voorstander van openbaar vervoer 
over water. Wij maken ons er sterk voor dat Maassluis wordt opgenomen in het 
Rotterdamse “Waternet”, de fast ferry.  
 
Maassluis heeft het streven om in 2040 een CO2 neutrale stad te zijn. Wij hebben gezien 
dat er stappen worden gemaakt maar dat er soms te aarzelend wordt opgetreden. 
Voorbeeld is de led verlichting. Dit college start een pilot om te onderzoeken of en hoe dit 
ingevoerd kan worden. Dit is volgens Maassluis Belang onnodig. Dit wiel is al uitgevonden 
vele ander steden gingen ons voor.  
 
Ambities van Maassluis Belang voor Maassluis  zijn: verlaging van de uitstoot van CO2, 
terugdringing van energieverbruik, bevorderen van schone energie en grondstoffen, 
stimuleren duurzame bedrijvigheid, verminderen en hergebruik van afval, minder 
geluidsoverlast en verbeteren luchtkwaliteit.  
 
Deze punten moeten leidraad zijn in alle beleidsterreinen van de gemeente. 
Daar waar de gemeente  een beperkte invloed heeft moet  via communicatie gewerkt 
worden  aan bewustwording van burgers en bedrijven om dit streven tussen de oren te 
krijgen.  Het milieu is immers van ons allemaal. Daarom moet de gemeente samen met 
de Maassluizers vorm geven aan dit streven. 
 

 
Onderwijs  
 
Kwalitatief goed onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Hoewel de rol van de 
gemeente hierin beperkt is, dient zij wel te zorgen voor de optimale randvoorwaarden 
waaronder een adequate huisvesting.  
Eén van deze zaken is het stimuleren en realiseren van Brede Scholen. Dit type scholen 
vervullen een specifieke wijkfunctie en worden benut door meerdere gebruikers. Hierdoor 
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kunnen de uren voor en na schooltijd optimaal gebruikt worden voor diverse andere 
wijkdoeleinden. 
 
In principe is de gemeente verantwoordelijk voor de schoolgebouwen in onze stad. Dat 
geldt in onze ogen niet alleen voor de buitenkant. Ruime aandacht dient ook gegeven te 
worden aan het binnenklimaat in de scholen. Daarnaast heeft ook alles wat met de veilige 
school te maken heeft voor ons een hoge prioriteit.  
 
Wij blijven ons inzetten voor het tot stand komen van een volwaardige vak/praktijkschool. 
Als dit kan in samenwerking met bestaande lokale bedrijven juichen we dit van harte toe. 
 
Ook een strikte naleving van de leerplicht vinden wij van het grootste belang. Dit voorkomt 
voortijdige schoolverlaters, c.q. kansloze jongeren die zelfs niet over een startkwalificatie 
beschikken. 
 
De gemeente Maassluis ontvangt van het rijk een forse bijdrage en extra subsidies om 
achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Niet altijd worden deze extra middelen 
volledig ingezet voor dit doel. Wij vinden dat een slechte zaak en willen dat deze 
subsidies terecht komen waar ze daadwerkelijk thuis horen, bij de scholen. 
 
Door de bevolkingskrimp staan er in Maassluis veel schoollokalen leeg. Een herindeling 
op dit gebied laat maar op zich wachten. Wij willen de schoolbesturen alle ruimte geven 
om deze overbodige lokalen te verhuren aan bedrijven of organisaties. Op deze wijze 
kunnen zij extra inkomsten genereren die vervolgens aan het onderwijs ten goede zullen 
komen. 

 
Cultuur & Sport 
 
Het voormalige gemeente museum wil in nauwe samenwerking met de Historische 
Vereniging Maassluis een nieuwe koers varen: de opzet van een lokaal-cultuur-historisch 
museum. Wij hebben hier jaren voor gepleit en juichen dit idee van harte toe. Incidentele 
financiële ondersteuning in de opstartfase is voor ons bespreekbaar. Wij zien het nieuwe 
Museum Maassluis, naast het bestaande Sleepvaart Museum en de Museumhaven in 
ontwikkeling, als belangrijke publiekstrekkers in onze gemeente  
 
Er dient eindelijk eens duidelijkheid te komen over het toekomstige gebruik van het 
voormalige theater Schuurkerk. Verpaupering dient te allen tijde te worden voorkomen. 
 
Een veranderende rol van de bibliotheek als gevolg van een veranderende samenleving, 
vraagt om aanpassing van beleid. Niet zozeer een uitleencentrum, maar vooral als 
kenniscentrum. De lees- en studieruimte worden steeds belangrijker. 
Dit vraagt om andere en ruimere openingstijden, ook in het weekend. 
 
Maassluis Belang is blij dat het muziekonderwijs niet ten onder is gegaan met het 
verdwijnen van Opmaat. Wij zetten vooral in op samenwerking met het Westlandse 
muziekonderwijs. Hierdoor blijft dit voor een brede groep bereikbaar, terwijl de kosten in 
de hand gehouden kunnen worden door deze samenwerking. 
 
Het culturele programma dat via de scholen aan de jongste Maassluis wordt aangeboden 
verdient aller aandacht. Bijvoorbeeld het cultuurmenu is een prima initiatief om de jeugd 
kennis te laten maken met (de lokale)kunst en cultuur.  
 
Het water zit in de culturele genen van Maassluis. Dit geldt niet alleen voor de haven 
maar ook voor de vlieten. Een spoedige opening van de Monsterse sluis, in combinatie 
met een bevaarbare, schone, Noordvliet van en naar de Vlietlanden. Dit alles zal de 
toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van Maassluis bevorderen. De ontwikkeling 
van de recreatieve watersport in de haven dient verder voortvarend ter hand worden 
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genomen. Een volwaardige passantenhaven, met alle faciliteiten hoort hierbij. Dit zal de 
middenstand in het historische centrum ten goede komen. 
 
Ter bevordering van de duurzaamheid zullen er meer oplaadpunten moeten komen op 
strategische punten in Maassluis. Dit ten behoeve van elektrische fietsen, scooters en 
scootmobielen. 
 
Maassluis heeft een bloeiend verenigingsleven, vooral in de sport wordt wekelijks door 
vele vrijwilligers hard gewerkt om de Maassluis jeugd en ouderen hun sport te laten 
bedrijven. Maassluis Belang vindt dat sport belangrijk is voor de gezondheid en een 
bijdrage levert aan de sociale veiligheid en de leefbaarheid van de Maassluise buurten. 
De accommodaties die hiervoor nodig zijn, zijn in veel gevallen verouderd en in een 
aantal gevallen zelfs niet meer van deze tijd. Maassluis is duidelijk achtergebleven bij de 
ons omringende gemeenten, waarbij het zelfs opvalt dat gemeenten die het financieel 
veel moeilijker hebben toch enorme investeringen plegen in vooral de 
buitensportaccommodaties. Voor Maassluis Belang een speerpunt voor de komende vier 
jaar. 
 
De vorige colleges waren van mening dat de buitenaccommodaties primair een 
verantwoordelijkheid zijn van de sportverenigingen. Dit denkbeeld is niet langer haalbaar, 
de gemeente moet hierin meedenken en daar waar nodig een subsidiebeleid voeren om 
de accommodaties toekomstbestendig te maken. Voor de binnensportzalen, waarvoor de 
gemeente primair verantwoordelijk is, geldt hetzelfde. Deze zijn niet meer van deze tijd en 
ook hier moet de gemeente een inhaalslag maken. 
 
De komende vier jaar zal invulling gegeven moeten worden aan nieuw beleid. Dit en de 
uitvoering van de nieuwe wijze van berekenen van de huur die verenigingen (moeten) 
gaan betalen voor het gebruik van de voorzieningen. Voor Maassluis Belang geldt dat de 
verenigingen door deze nieuwe berekeningswijze niet in de financiële problemen mogen 
komen. 
 
De uitvoering van dit nieuwe beleid moet in overleg gaan met de MSR en inspraak van de 
diverse verenigingen die Maassluis rijk is. Zo is ook een derde (multi -functionele) sporthal 
onderhand geen wens meer, maar een voorwaarde om ook in de nabije toekomst te 
kunnen voldoen aan de behoefte van alle binnensport-activiteiten in onze gemeente. 
Vooral de initiatieven die van de verenigingen komen moeten door de gemeente sneller 
en serieus behandeld worden.  

 
Zorg en welzijn. 
 
De gemeente Maassluis stond jarenlang bekend als een ruimhartige gemeente als het 
gaat om vooral aanvullende sociale voorzieningen. De bijzondere bijstand was in 
Maassluis 120% van de bijstandsnorm. Dit leverde wat MB betreft een ongewenste 
aantrekkingskracht op voor Maassluis. Inmiddels is door landelijk beleid de norm op 110% 
gezet. We zien nu dat dit college in Maassluis dit weer wil verruimen. Wij zijn daar geen 
voorstander van. Waar hulp echt noodzakelijk is dienen wij die als maatwerk ook te 
bieden. Vooral het armoedebeleid heeft onze aandacht hierin. De Maassluise kinderen 
die opgroeien in relatieve armoede dienen de kans te krijgen gewoon mee te doen met 
klasgenoten etc. Deze hulp dient echter immaterieel te zijn. Betaal de contributie van de 
sportvereniging aan de club, het abonnementsgeld van de Bibliotheek aan de Bibliotheek 
en niet direct aan de ouders. Wij hebben anders geen zicht op de doeltreffendheid van dit 
beleid. Kortom Maassluis Belang staat voor hulp op maat waar nodig maar met een 
goede uitvoering en controle. De gemeente dient tegelijkertijd het misbruik van sociale 
voorzieningen krachtig te bestrijden, we praten hier immers over het besteden van 
belastinggeld. 
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In het sociale domein komen ziet Maassluis Belang een aantal zaken op zich af komen 
die de aandacht verdienen. Vooral nu de regering de verzorgingstaat wil ombouwen tot 
participatiemaatschappij, lijkt het erop dat er steeds meer van de burger zelf gevraagd 
gaat worden. De overheid doet waar het kan een stap terug. Een aantal zaken worden 
vanuit Den Haag overgeheveld naar Maassluis. Dat dit tevens een bezuiniging inhoudt, 
betekent dat de Maassluis erg gericht moet gaan werken waarbij generieke oplossingen 
moeten worden vervangen door sober maatwerk. In de praktijk wordt de rol van Maassluis 
er één van “stimuleren en faciliteren” in plaats van “verstrekken”. De overheid gaat er 
vanuit dat mensen in eerste instantie zelf of met behulp van familie en vrienden proberen 
hun problemen op te lossen. De omslag maken van de “ik” naar de “ons” samenleving is 
een lastig traject dat niet van vandaag op morgen is gerealiseerd. Vooral de 
communicatie naar de burgers is zeer van belang om deze verandering te kunnen 
begrijpen en daadwerkelijk te kunnen realiseren.  
 
Door het veranderende beleid krijgt de gemeente een steeds belangrijkere rol in de zorg 
voor diegene die in het dagelijkse leven hulp nodig hebben. De afgelopen jaren hebben 
we gezien dat de aanbesteding van deze werkzaamheden ten koste dreigt te gaan van 
mensen die dit werk jarenlang gedaan hebben. Er wordt te veel naar de prijs gekeken 
i.p.v de kwaliteit van de dienstverlening.  De indicering van de zwaarte van de zorg staat 
onder druk en daarmee de werkgelegenheid in deze sector. Maassluis Belang vindt het 
belangrijk dat de aanbestedingen in deze sector niet alleen op prijs worden beoordeeld 
 
Onderwerpen als zorg, werk en inkomen, armoedebeleid en huisvesting vragen onze 
aandacht de komende jaren. Door decentralisatie komen taken vanuit Den Haag en de 
provincie naar de gemeenten Dit betekent tevens een bezuiniging waardoor Maassluis 
naar creatieve oplossingen moet zoeken om de dienstverlening op peil te houden. De 
gemeente is o.a. verantwoordelijk om de mensen die een bijstandsuitkering hebben terug 
te leiden naar de arbeidsmarkt. De Dukdalf is de instantie die dit door middel van diverse 
projecten verzorgd. De WSW en de re-integratietrajecten moeten zorgen voor terugkeer 
naar de arbeidsmarkt van de bijstandsgerechtigden. Vooral daar waar arbeid 
gesubsidieerd wordt is de kans op concurrentie vervalsing groot. Daarvoor moet worden 
gewaakt. In het slechtste geval span je het paard achter de wagen. Het is van belang 
mensen zinvol aan het werk te krijgen en daarmee een mogelijke plus te leveren in het 
sociale netwerk van de betrokkenen.  
 
Voor Maassluis Belang is het een speerpunt om mensen met een bijstanduitkering aan 
het werk te helpen. Hetzij betaald, hetzij onbetaald, immers vrijwilligers heeft Maassluis 
op veel vlakken nodig. Bij betaalde (gesubsidieerde) arbeid geldt wat MB betreft de 
voorwaarde dat dit nooit tot verdringing op de arbeidsmarkt mag leiden. Het is van groot 
belang dat de aanbestedingen van de gemeente leiden tot voldoende “social return” 
waardoor er zinvol werk ontstaat voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsladder. 
 
Aangezien Maassluis in de komende jaren sterk zal vergrijzen, hechten wij grote waarde 
aan goede voorzieningen voor ouderen. Woon-zorg-centra zijn daar een goed voorbeeld 
van en willen wij graag bevorderen. Ook willen wij ons hard maken voor een goede en 
betaalbare zorg voor iedereen. Dat betekent in onze ogen dat bijvoorbeeld de thuiszorg 
dusdanig wordt georganiseerd dat ouderen zo lang mogelijk op een kwalitatief goede 
manier in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Vooral nu de 
verzorgingshuizen door de regering van PvdA en VVD worden wegbezuinigd.  
 
Ook jongeren verdienen volop onze zorg. Goede en voldoende jongerenwerkers zijn 
daarbij onontbeerlijk om jongerenactiviteiten te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunen wij 
graag jongeren activiteiten van particuliere instellingen op het gebied van sport en cultuur.  
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Maassluis in de regio. 
 
Maassluis is onderdeel van de stadsregio Rotterdam-Rijnmond. Hierin zijn allerlei zaken 
geregeld die de deelnemers gemeenschappelijk hebben.  Onderwerpen als wonen, 
economie, vervoer, milieu en jeugdzorg worden door de stadsregio gemeenschappelijk 
opgepakt. Op dit moment gaat dit samenwerkingsverband op in een nog groter geheel: de 
stadsregio Rotterdam-Haaglanden. Maassluis Belang is hierover niet optimistisch. De 
schaalvergroting die we afgelopen jaren op allerlei gebieden hebben gezien, leidde 
regelmatig tot dure mislukkingen. Hoewel wij nu in het centrum van dit nieuwe 
samenwerkingsverband komen te liggen, zijn wij bevreesd dat de belangen van de 
kleinere gemeenten ondersneeuwen onder de grootmachten Rotterdam en Den Haag. 
Samenwerking met andere kleinere gemeenten is noodzakelijk om hier voldoende 
tegenwicht te bieden. In de komende vier jaar moet hieraan vorm worden gegeven door 
een samenwerking te zoeken met andere belanghebbenden.  
 
Maassluis maakt ook onderdeel uit van de Veiligheidsregio. Deze staat vooral voor risico-, 
en crisisbeheersing en incidentbestrijding door een gezamenlijke inzet van diensten. 
Vooral bij het laatste heeft Maassluis Belang vraagtekens. De eigen brandweer is voor het 
grootste gedeelte uitgekleed en verplaatst naar andere delen van de regio. Dit heeft niet 
alleen gevolgen voor de dienstverlening maar ook voor de wijze waarop gewerkt wordt in 
Maassluis. Onze vrijwilligers die de brandweerpost bemensen dreigen hierdoor hun 
motivatie te verliezen.  
 
Eén van de grootste zorgen van Maassluis Belang is de ambulancedienst in onze regio. 
Maassluis heeft helaas geen eigen ambulance meer. In de regio Rotterdam-Rijnmond 
wordt de ambulancezorg uitgevoerd door Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond. Het 
betreft hier tweetal organisaties waarbij opvalt dat men schrijft: ”Tussen de beide 
ambulancediensten zijn afspraken gemaakt over de verhouding in de productie” Over die 
afspraken heeft Maassluis Belang twijfels. 
 
 
Voor Maassluis blijkt dat deze regeling de afgelopen jaren zwaar onder de maat heeft 
gepresteerd. De afgesproken tijden worden zelden of nooit gehaald waardoor patiënten 
extra risico’s lopen. Vanuit de Maassluise gemeenteraad wordt bij elke rapportage aan de 
bel getrokken. Maassluis Belang heeft zelfs geopperd financiële maatregelen te nemen 
en een korting door te voeren zolang de dienstverlening onder de maat blijft. Volgens de 
burgemeester kan dit niet. Toch vindt Maassluis Belang dat dit middel onderzocht moet 
worden want de beloften van beterschap blijken keer op keer loos. 
 
Maassluis Belang hecht eraan dat Maassluis als zelfstandige gemeente werkt aan het 
welzijn van de Maassluizer. Door de veranderende denkbeelden van politici in Den Haag 
staat de zelfstandigheid van “kleinere”gemeente onder druk. Het draagvlak voor deze 
gedachte leeft echter niet onder de burger. Maassluis Belang vindt dat samenwerking met 
omliggende gemeenten op een aantal vlakken meerwaarde kan bieden. De eventuele 
efficiency winst moet helder zijn. Container begrippen als financieel voordeel moet 
aangetoond worden. Als het voordeel oplevert voor de partners dan is samenwerking een 
prima middel om de burger beter te kunnen bedienen. Ons uitgangspunt is en blijft: 
Maassluis zelfstandig! 
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Tot slot.  
 
Maassluis heeft op dit moment de financiën redelijk op orde. In de meerjarenbegroting die 
dit college heeft gepresenteerd blijkt dat na 2014 de financiële situatie drastisch 
verslechterd. De huidige “goede”cijfers zijn er doordat een aantal grote investeringen nog 
niet zijn uitgevoerd. Het ambtelijke apparaat is fors verkleind en op het subsidiebeleid is 
fors bezuinigd. Met dit huidige college wachten u in de nabije toekomst forse 
bezuinigingen. Maassluis Belang is voor strakke financiële discipline maar dit moet niet 
ten koste gaan van de burger. De gemeentelijke tarieven mogen indien nodig slechts 
stijgen met de jaarlijkse prijsindex.  
Lokale belastingen, zoals de hondenbelasting en betaald parkeren mogen geen 
gemeentelijke melkkoe zijn of worden. 

 
Herkent u zich in deze visie van Maassluis Belang en wilt u ons steunen?   
U kunt lid worden van onze partij en/of door op ons te stemmen bij de 
komende gemeentelijke verkiezingen op 19 maart 2014. 
Uw stem telt! 
 
De volledige kandidatenlijst van Maassluis Belang 
 

1.  Gert Jan Enzerink 
 
2.  Jan van den Hoek 
 
3. Loek Molmans 

 
4 . Aad Solleveld 
 

5  Peter Boeters 
 
6. Mark Dijkstra 
 
7. Edward Mulder 
 
8. Denise Solleveld 
 
9. Leo Ooms 
 
10. Anne Koree 
 
11. Mary Verschuren 
 
12. Luud Blumer 
 
13. Dick Grootveld 
 
14. Jan Ringelberg 
 
15. Cor Verschuren 
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