
Verkiezingsprogramma VSP 2014-2018 

Lokaal Sociaal

Verkiezingsprogramma VSP Maassluis voor de periode 2014-2018



Verkiezingsprogramma VSP 2014-2018 

VSP klaar voor belangrijke jaren

Met dit verkiezingsprogramma 'Lokaal Sociaal' staat de VSP klaar voor de volgende vier jaar in de 
gemeenteraad van Maassluis. Het worden belangrijke jaren want de rijksoverheid hevelt steeds 
meer taken over naar de gemeenten. Daarmee wordt de rol van gemeenteraden steeds 
belangrijker. Daarom gaat de VSP de verkiezingen in met een duidelijk programma en met een 
ploeg van betrokken, ervaren en enthousiaste kandidaten. 
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Inleiding

De VSP (Verenigde Senioren Partij Maassluis) denkt en werkt vanuit de kracht van de stad. 
Maassluis kent zoals elke stad uitdagingen en problemen, maar Maassluis heeft de kracht om die 
aan te pakken. Vanuit die wetenschap heeft de VSP zich in de afgelopen collegeperiode op een 
positieve manier ingezet voor de burgers van Maassluis. Ondanks de verschillen die er tussen 
partijen bestaan, hebben we dat kunnen doen in goede samenwerking met de andere 
coalitiepartijen PvdA en VVD en hun wethouders. 

Het zijn uiteindelijk de burgers die de kracht van de stad bepalen. Maassluis kan trots zijn op het 
grote aantal mensen die zich vrijwillig of beroepshalve inzetten om van Maassluis een fijne woon- 
en werkstad te maken. Om dat zo te houden maakt de VSP zich sterk voor een goede en gerichte 
begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Aan de andere kant verwacht de VSP van alle 
Maassluizers dat zij zich binnen hun mogelijkheden inzetten om hun stad leefbaar, veilig en prettig 
te houden. 

De VSP is een plaatselijke partij. Wij hebben geen enkele binding met landelijke politieke partijen en hun 
beleid en dat willen we ook niet. Daarom kunnen wij ons direct en volledig inzetten voor u en onze stad. De 
VSP is er voor alle Maassluizers. In de eerste plaats voor mensen die steun nodig hebben bij het 
vinden van hun weg in de ingewikkelde samenleving van vandaag. Omdat ze niet of moeilijk in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. Omdat ze zorg nodig hebben. Omdat ze geen werk hebben of 
weinig kansen op de arbeidsmarkt. Of omdat ze problemen hebben in het gezin of de familie. Maar
de VSP is er evenzeer voor succesvolle inwoners die voor zichzelf kunnen opkomen. Ook zij hebben
immers belang bij een krachtig en betrokken stadsbestuur. 

Veel van de mensen die steun en zorg nodig hebben, kunnen we aanduiden als senioren. Die 
hebben aantoonbaar minder kansen op de arbeidsmarkt en hebben verhoudingsgewijs meer 
behoefte aan zorg. Ze hebben als ze eenmaal AOW en (eventueel) een aanvullend pensioen 
hebben, nauwelijks mogelijkheden om hun inkomenspositie te verbeteren. 

De VSP is opgericht om ervoor te zorgen dat de senioren in Maassluis gehoord en gezien worden. 
Daarbij gaat het niet alleen om problemen, maar ook om de kennis, (levens)ervaring en de 
bereidheid om zich voor de stad in te zetten. De uitslag van de verkiezingen in 2010 liet zien dat de 
VSP in een behoefte voorziet. 

De VSP heeft in de afgelopen raadsperiode laten zien op te komen voor de belangen van alle 
Maassluizers. Ons verkiezingsprogramma laat zien dat we dat blijven doen. Dat bedoelen we met 
Lokaal Sociaal. Ook in de nieuwe raadsperiode zal de VSP zich volledig inzetten voor onze mooie 
stad, gericht op concrete mogelijkheden om de kracht die er in Maassluis is, op alle mogelijke 
manieren te benutten. Dat vraagt om een positief kritische opstelling en die zullen we dan ook 
kiezen. 
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openbare orde en veiligheid

In Den Haag draait het kabinet, ondanks toezeggingen van meer blauw op straat, de kraan steeds 
verder dicht. Hoewel de Haagse politici ons doen geloven dat met minder mensen een beter 
product geleverd kan worden, gelooft de VSP daar ook op het gebied van veiligheid niets van. In 
Maassluis is in de avonduren al bijna geen agent op straat te vinden. Het gevoel van veiligheid bij 
de burgers staat daardoor onder druk. 

De VSP wil in Maassluis vooral meer wijkagenten zien die zich voor de hele buurt inzetten. Door 
zichtbaar te zijn kunnen zij een vertrouwensband met de buurtbewoners opbouwen. Agenten 
alleen staan machteloos; zij moeten samen met de bewoners zorg dragen voor een veilige en 
leefbare omgeving. Speerpunt is mensen direct aanspreken op gedrag. De VSP wil bij de politie een
beleid dat het vertrouwen van de burgers in de sterke arm weer terug brengt. Dat kan bijvoorbeeld
door de klachten en aangiften van burgers serieus te nemen; een verbeterpunt waar snel winst te 
behalen valt. De VSP is blij met de projecten voor buurtpreventie in een aantal wijken en hoopt dat
ze worden voortgezet en uitgebreid. 

De VSP maakt zich zorgen over de toekomst van de brandweer. Deze draait voor het grootste deel 
op vrijwilligers. Daarnaast wordt er landelijk in toenemende mate gesproken over sluiting van 
kazernes en terugbrengen van het aantal brandweermensen. De VSP wil samen met anderen alles 
op alles zetten om te voorkomen dat de kwaliteit van de brandweer terug loopt naar een 
onacceptabel niveau. Om het aantrekken van vrijwilligers succesvol te maken zal de korpsleiding de
vrijwilliger het gevoel moeten geven dat hij/zij noodzakelijk is voor het goed functioneren van het 
korps. 
 
De VSP wil de veiligheid bevorderen door:

 de bereikbaarheid en aanwezigheid van de politie verbeteren; 
 buurtpreventie te ondersteunen en verder uit te breiden;
 hoge snelheden van gemotoriseerd verkeer in de stad af te remmen door adequate 

maatregelen;
 vandalisme en vernieling van persoonlijke en publieke eigendommen strenger aan te 

pakken en de schade op de daders (te laten) verhalen; 
 door strengere handhaving een mentaliteitsverandering creëren; 
 de veiligheidsfunctionarissen een herkenbare plaats binnen Maassluis te geven; 
 lik-op-stuk beleid te hanteren;
 te zorgen voor een cultuur waarin de vrijwilliger gedijt in een professionele omgeving; 
 cameratoezicht instellen waar het gevoel van veiligheid ontbreekt; 
 het meldpunt Schoon, Heel en Veilig nog meer onder de aandacht te brengen. 
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zorg, werk en inkomen 

Uitgangspunt van de VSP is dat een goed sociaal beleid thuishoort in onze maatschappij en dus ook
in Maassluis. De rijksoverheid hevelt steeds meer taken op deze beleidsterreinen over naar de 
gemeenten. Volgens het kabinet zijn deze beter in staat om taken op het gebied van bijvoorbeeld 
jeugdzorg, AWBZ en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet beter en efficiënter uit te voeren. 

De taakverzwaring van de gemeente gaat echter gepaard met een korting op de financiële 
middelen. De kwaliteit van de zorg staat door bezuinigingen en herstructurering onder druk. De 
VSP hecht er aan dat Maassluis in de komende jaren alles op alles zet om ervoor te zorgen dat de 
zorgverlening aan alle burgers die zorg nodig hebben, in alle opzichten op een hoog peil blijft. 

Voor jong en oud moet de zorg bereikbaar zijn. Lichamelijke beperking mag geen reden zijn voor 
maatschappelijk isolement. De verarming van de zorg door onder andere marktwerking en de 
‘uitkleding’ van de AWBZ moet voor de gemeente een uitdaging zijn om de (financiële) gaten op te 
vullen voor hen die deze zorg nodig hebben. De overgang van de onderdelen van de AWBZ naar de 
gemeente zal een uitdaging worden voor alle betrokkenen. 

De VSP is van mening dat een goede kwalitatieve zorgverlening alleen mogelijk is als alle 
betrokkenen goed samenwerken. Dat geldt zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van het 
beleid. Met name op die gebieden kan samenwerking met andere gemeenten leiden tot 
kwaliteitsverbetering en meer efficiency. Dat mag niet ten koste gaan van de positie van de 
gemeenteraden.

Het kabinet legt in de nieuwe Participatiewet een aantal nieuwe taken neer bij de gemeenten. Het 
is de bedoeling dat de maatregelen in de wet per 1 januari 2015 van kracht worden. De wet legt 
beperkingen op bij het krijgen van een Wajong-uitkering, schaft de huidige sociale werkvoorziening
af en zou in totaal 125.000 mensen met een beperking aan een baan moeten helpen. Gemeenten 
moeten dat organiseren in overleg met werkgevers en moeten ook zelf voor arbeidsplaatsen 
zorgen. 

Kwaliteit en efficiency

Ook op dit terrein kan samenwerking met andere gemeenten leiden tot kwaliteitsverbetering en 
meer efficiency. Uitgangspunt voor de VSP blijft dat werk belangrijker is dan inkomen. Werk zorgt 
behalve voor inkomen ook voor een sociale omgeving waarin mensen van elke leeftijd zich kunnen 
ontplooien. De VSP is positief over het samenvoegen van de sociale werkvoorziening van 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in ‘Stroomopwaarts’, maar zal de uitvoering nauwgezet en 
kritisch volgen.

De VSP hecht er aan dat het WMO-beleid zoals dat nu in Maassluis wordt uitgevoerd, in de 
komende raadsperiode geen ingrijpende versoberingen ondergaat door toenemende financiële 
druk of gewijzigde inzichten van een nieuw college. De WMO mag geen sluitpost zijn.
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De controle op misbruik van of fraude bij uitkeringen blijft onverminderd scherp en waar nodig 
worden sancties opgelegd. De beperkte mogelijkheden die de gemeente heeft om burgers in 
ernstige financiële nood te ondersteunen, moeten zorgvuldig worden benut. Waar mogelijk zal de 
gemeente de lokale Voedselbank steunen en faciliteren. 

Vrijwilligers zijn het cement en de smeerolie in de samenleving. Zij moeten zich gesteund en 
gewaardeerd voelen. Er zal in de komende periode een toenemende vraag naar vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn. Bij sportverenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties en 
instellingen zorg voor ouderen (bijvoorbeeld het rondbrengen van maaltijden voor hen die niet of 
tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen) en de Voedselbank is de inzet van vrijwilligers 
onontbeerlijk.

De VSP wil dat alle Maasluizers kunnen meedoen:

 door zorg integraal op te nemen in alle beleidsterreinen van de gemeente; 
 door te waken voor overdreven marktwerking op basis van uitsluitend prijs; kwaliteit is 

voor de VSP belangrijker; 
 door zorg op maat te leveren; 
 door ouderen en gehandicapten serieus te nemen en serieus te behandelen; 
 door het voorkomen en tegengaan van sociaal isolement.
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seniorenbeleid

Het aantal senioren in Maassluis neemt snel toe. Eind 2012 was bijna een vijfde van de inwoners 
van Maassluis 65 jaar of ouder. Dat zijn ruim 6.000 mensen. Het aantal inwoners van 55 jaar en 
ouder is gestegen van 28% in 2004 naar 34% in 2012. Deze groep wordt een steeds belangrijker 
factor binnen de lokale gemeenschap. 

Senioren zijn niet zielig en ze kunnen in veel gevallen goed voor hun eigen belangen opkomen. 
Maar de dreiging van maatschappelijk isolement is bij deze groep wel het grootst. Bovendien leidt 
het landelijk beleid van het kabinet van VVD en PvdA ertoe dat veel 65-plussers er op 
achteruitgaan, niet alleen in inkomen, maar ook als het gaat om aandacht en zorg. Senioren 
Welzijn, de uitvoerder van het ouderenbeleid in Maassluis, zal daarop adequaat moeten inspelen. 

We moeten voorkomen dat burgers in een sociaal isolement terecht komen. Vroegtijdige 
signalering daarvan voorkomt veel problemen. Daarom houdt de Verenigde Senioren Partij ook in 
de nieuwe raadsperiode op alle onderdelen van het seniorenbeleid de vinger aan de pols. 

Op het gebied van woningbouw, gezondheidszorg, recreatie, verkeer en vervoer hebben de 
senioren specifieke wensen. Deze wensen moeten worden gehoord en waar dat mogelijk is 
worden gehonoreerd. Uitgangspunt moet zijn dat de senior zolang mogelijk regie over zijn eigen 
leven houdt. Het gaat er immers niet om dat je oud wordt, maar hoe je oud wordt. De senior moet 
zo lang mogelijk actief blijven en zich blijven ontwikkelen. De VSP blijft in de nieuwe raadsperiode 
streven naar (selectief) gratis openbaar vervoer in de regio voor senioren. 
 
De VSP wil senioren ondersteunen door:
 

 voorkomen van maatschappelijk en sociaal isolement; 
 extra aandacht voor, en ondersteuning van mantelzorg; 
 zorgen voor goede toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen; 
 passende vorm van gratis openbaar vervoer. 
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wonen

Het is goed wonen in Maassluis. Dat moet ook zo blijven. DE VSP stelt nuchter vast dat de 
mogelijkheden om een lokaal volkshuisvestingsbeleid te voeren, beperkt zijn. Maar binnen die 
mogelijkheden is er nog genoeg te doen. Gezien de bevolkingsopbouw ligt daarbij extra aandacht 
voor senioren voor de hand. Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarom 
moeten in Maassluis voldoende woningen geschikt zijn en geschikt gemaakt kunnen worden voor 
bewoning door ouderen met een fysieke beperking.

Tegen die achtergrond is het van belang dat de plannen voor woonzorgzones voortvarend worden 
uitgevoerd. Een woonzorgzone is een (deel van een) wijk waarin optimale condities zijn geschapen 
voor wonen met zorg en welzijn, tot en met (niet planbare) 24-uurszorg. In de zone staan 
levensloopbestendige woningen in een woonomgeving met een goed voorzieningenniveau. Deze 
vormen van wonen, zorg en welzijn moet uiteraard betaalbaar zijn voor mensen met een smallere 
beurs. Het is van belang regelmatig na te gaan of de opzet van de woonzorgzones voldoen aan de 
wensen van de bewoners. 

Gezien de ontwikkelingen rondom dienstencentrum ‘de Vliet’ houdt de VSP bij de plannen voor 
dat deel van de binnenstad de vinger aan de pols. De VSP is een voorstander van ‘eerst bouwen, 
dan pas slopen’.

In het algemeen bepleit de VSP voortzetten van een beleid waarin concentratie van specifieke 
inkomens- en/of bevolkingsgroepen wordt tegengegaan. In Maassluis moeten mensen met een 
bescheiden inkomen goed kunnen wonen. Om jongeren te helpen bij hun entree op de 
kopersmarkt wordt het verstrekken van startersleningen voortgezet. Verder pleit de VSP voor meer
ruimte voor particulier initiatief op de woningmarkt.

Voor versterking van de kracht van de stad is goed overleg met bewonerscommissies en 
Verenigingen van Eigenaren erg belangrijk. De Vereniging Bewonersbelangen Maassluis (VBBM) 
heeft daarin een nuttige coördinerende functie. Het houden van gebiedsoverleggen wordt 
voortgezet, maar de VSP pleit wel voor een snelle evaluatie en zo nodig aanpassing van de vorm 
van het overleg.

De VSL wil dat Maassluis een goede woonstad is door:

 Afstemming van de woningvoorraad op de behoefte; 
 daarbij extra aandacht voor levensloopbestendigde woningen; 
 extra aandacht voor de ontwikkeling van woonzorgzones; 
 zorgvuldige aanpak van herstructurering zoals in de binnenstad en Sluispolder-West. 
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economie

Het beleid van de gemeente moet zich in de komende periode richten op het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid. Daarbij moet extra aandacht uitgaan naar jonge, innovatieve bedrijven. 
Zij kunnen een belangrijke impuls geven aan een krachtige stad. Tevens dient de gemeente 
duurzaam ondernemen te stimuleren. Daarbij neemt de gemeente zelf nadrukkelijk een 
voorbeeldrol. 

Bij de ontwikkeling en inrichting van bedrijfsterreinen moet het bestemmingsplan geen 
belemmering vormen voor de wensen van de (toekomstige) ondernemer. De bestaande bedrijven 
moeten het gevoel houden dat zij welkom zijn binnen onze stad. Waar problemen ontstaan door 
wensen van de bedrijven en/of de gemeente, moet in een open dialoog tussen de partners naar 
oplossingen worden gezocht. Daarbij moet de gemeente oog hebben voor de concurrentiepositie 
van het bedrijfsleven. Het doel is immers zoveel mogelijk werkgelegenheid binnen de stadsgrenzen
te behouden en te creëren.
 
De ontwikkeling van de historische binnenstad dient in de komende periode een speerpunt te zijn; 
leegstand is funest voor de aantrekkingskracht van Maassluis in het algemeen en voor het oude 
centrum in het bijzonder.
 
De VSP wil de lokale economie versterken door:

 werkgelegenheid te stimuleren; 
 bedrijventerreinen sneller te ontwikkelen;
 het blijven stimuleren van een goede samenwerking tussen MOVe en de gemeente;
 een transparant huurbeleid voor de bedrijventerreinen te voeren;
 te streven naar gevarieerde bedrijvigheid;
 flexibele bestemmingsplannen ontwerpen. 
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gemeentebestuur 

In de komende jaren krijgen gemeenten te maken met een flinke taakverzwaring. De rijksoverheid 
hevelt een aantal taken over naar het lokaal bestuur. Tegelijkertijd krijgen gemeenten minder geld 
om die uit te voeren. Medewerkers van de gemeente krijgen nieuwe taken en nieuwe 
werkvormen. Het is van het grootste belang dat zij tijdig en goed op die taken worden voorbereid. 
Datzelfde geldt voor de vrijwilligers en mantelzorgers die te maken krijgen met de effecten van het 
beleid van de rijksoverheid.

De dienstverlening van de gemeente aan burgers, organisaties en bedrijven dient optimaal te zijn. 
Korte lijnen zijn daarbij noodzakelijk. De digitale dienstverlening dient verder ontwikkeld en 
gepromoot te worden.

 
Samenwerking met andere gemeenten (Vlaardingen en Schiedam ) werpt zijn vruchten af. Het 
bundelen van kennis en kwaliteit leidt tot lagere kosten. Dit komt ten goede aan de burger.  
Samenwerkingsprojecten met andere buurgemeenten, bijvoorbeeld in het Westland, stimuleren 
wij. De VSP is er van overtuigd dat samenwerking kan leiden tot meer efficiencywinst en verlichting
van taken, maar zal zich verzetten tegen samengaan met andere gemeenten. Maassluis moet 
zelfstandig blijven. De VSP blijft zich kritisch opstellen ten opzichte van de Metropoolregio, met 
name vanwege de financiële consequenties voor Maassluis en haar inwoners en het gebrek aan 
democratische controle.

 
De kloof tussen burger en overheid moet verdwijnen. Burgers moeten het gevoel krijgen dat de 
overheid hen dient. Medewerkers van de gemeente moeten voor ogen houden dat de burgers niet
alleen klanten, maar ook hun opdrachtgevers zijn. Om burgers de kans te geven mee te denken en 
mee te doen moet voortdurend worden gezocht naar mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 
beslissingen die voor de totale gemeenschap of delen daarvan van belang zijn. Bij het 
voorbereiden en uitvoeren van inspraakprocedures moet worden gekeken naar nieuwe vormen. 
De VSP vindt het van groot belang dat vooraf duidelijk wordt wat de ruimte voor eventuele 
beleidsaanpassingen is. Achteraf krijgen de burgers informatie over wat de resultaten van hun 
inbreng zijn. 
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infrastructuur, verkeer en vervoer

Bereikbaarheid en veiligheid staan voorop in de visie van de VSP. Veiligheid moet er zijn voor alle 
verkeersdeelnemers, zowel jong als oud. Scheiding tussen fietspaden, trottoirs en rijbanen voor 
auto’s en brommers moet zorgen voor een beter veiligheidsgevoel. Trottoirs die voor mensen met 
een rollator niet of slecht begaanbaar zijn, moeten met voorrang worden aangepakt.

De realisering van een ‘oefentuin‘ voor scootmobielers, gebruikers van rollators, mensen met 
straatvrees en schoolgaande kinderen kan in hoge mate bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel. 
 
Strenge controle op snelheid, maar ook op sluipverkeer is meer dan noodzakelijk. Alleen met dit 
middel is een mentaliteitsverandering tot stand te brengen. Praten alleen (voorlichting) blijkt niet 
te helpen. De VSP pleit voor snelheidsbeperkende maatregelen op het traject tussen de rotonde bij
de Rozenlaan en de P.C. Hooftlaan.
 
De bereikbaarheid van de gemeenschappelijke voorzieningen binnen Maassluis moet ook voor de 
gebruiker van het openbaar vervoer en mensen die moeilijk ter been zijn, gegarandeerd worden. 
Het toenemende parkeerprobleem binnen Maasluis geeft steeds meer overlast. Hiervoor dient een
adequate, creatieve oplossing gevonden te worden. In een dicht bebouwde stad als Maassluis kan 
dit probleem helaas nooit geheel opgelost worden. De VSP is tegen het afkopen van 
parkeerplaatsen aan projectontwikkelaars.
 
Burgers moeten zich in Maassluis goed en veilig kunnen bewegen door:

 te werken vanuit een integrale structuurvisie waarin aandacht is voor alle 
gebruikersgroepen, waarbij de prioriteit ligt bij de voorzieningen voor fietsers, openbaar 
vervoer en wandelaars;

 deze denkwijze steeds toe te passen bij de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten;
 een specifiek fietsbeleidsplan te ontwikkelen;
 goed en betaalbaar openbaar vervoer na te streven;
 obstakelvrije fiets- en voetpaden vooral voor ouderen en gehandicapten;
 de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de winkelcentra voor ouderen en gehandicapten

te verbeteren;
 het parkeerprobleem integraal en met de bewoners aan te pakken;
 veilige woon- en schoolroutes.
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onderwijs

Het onderwijsaanbod binnen Maassluis is in de ogen van de VSP te eenzijdig. Er zijn vooral 
algemeen vormende opleidingen. Een technische opleiding ontbreekt. De VSP zal zich in overleg 
met het bedrijfsleven sterk maken voor het invoeren van technisch onderwijs in Maassluis. Een 
goede beroepsopleiding zou de plaatselijke ondernemers kunnen stimuleren om meer 
stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Voor de VSP is gelijke kansen voor iedereen het uitgangspunt. Achterstanden op jonge leeftijd 
opgelopen, zijn de problemen van de toekomst. Doordat opvoeden en onderwijs in elkaars 
verlengde liggen, is hier ook een belangrijke taak voor de (groot)ouders. Bij de VSP staat 
samenwerking en betrokkenheid van de gemeente met de scholen en de opvoeders hoog in het 
vaandel.
 
Goed en passend onderwijs in Maassluis kan volgens de VSP door:

 vroegtijdige signalering van achterstanden; 
 scholen als een integraal onderdeel te zien van de leefomgeving; 
 de raakvlakken met de gezinnen, de opvoeding en veiligheid hierbij te betrekken; 
 zorg te dragen voor goede huisvesting; 
 te streven naar een evenwichtiger aanbod in het voortgezet onderwijs; 
 samen met het bedrijfsleven technisch onderwijs te realiseren.
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kunst en cultuur

De VSP heeft een open oog voor de cultuur binnen Maassluis. Cultuur is de samenhang van een 
gemeenschap. Maassluis heeft een rijke historie. Delen daarvan zijn zichtbaar in het 
Gemeentemuseum, het Sleepvaartmuseum en de Museumhaven. De Groote Kerk is een 
beeldbepalend monument in de binnenstad. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het levend 
houden van de geschiedenis van de stad. Vanuit de politiek is steun nodig om deze instellingen te 
bewaren en te versterken.

Kinderen die opgroeien in Maassluis, moeten weten wat onze stad bijzonder en uniek maakt; wat 
onze gezamenlijke historische identiteit is. Daarnaast hebben genoemde instellingen een 
belangrijke aantrekkingskracht op bezoekers van buiten Maassluis. De VSP maakt zich sterk voor 
mogelijkheden om voor de Schuurkerk een passende culturele bestemming te vinden. 

De VSP vindt het belangrijk dat het muziekonderwijs is behouden voor Maassluis. Het Jeugd 
Theaterhuis dat laagdrempelig kinderen in contact brengt met allerlei theatervormen zoals zang en
lichamelijke expressie, heeft onze volledige steun.

Integratie van beide zou in de komende periode serieus moeten worden onderzocht omdat het 
versterkend kan werken als kinderen gedurende een bepaalde periode met beide kennis kunnen 
maken. Een kind dat bezig is met muziek en dans ontwikkelt zich creatief en cognitief 
evenwichtiger De VSP geeft de voorkeur aan het integreren van deze kennismaking in het 
onderwijs. Ook daarna moeten er voldoende mogelijkheden zijn om kinderen verder te 
begeleiden. De VSP is van mening dat dit belangrijke investeringen zijn in onze gemeenschappelijke
toekomst.

Muziekkorpsen, orkesten en zangkoren hebben draagvlak en vervullen een behoefte binnen de 
samenleving. De gemeente dient deze vorm van kunst en cultuur te ondersteunen. De gemeente 
schept voorwaarden voor de verdere ontplooiing en ontwikkeling van deze cultuurvormen. De 
samenwerking met de culturele raad is voor de VSP nog steeds van grote waarde.

 De VSP staat voor:

 een beleid waaruit blijkt dat Maassluis kunst en cultuur belangrijk vindt; 
 veel aandacht voor het in contact brengen van kinderen met muziek, theater en dans; 
 zorgvuldig omgaan met de historie van Maassluis; 
 stadspromotie actief ondersteunen; 
 ondersteuning en advisering van de vrijwilligers die actief zijn op het gebied van cultuur; 
 de Culturele Raad Maassluis daarbij als serieuze partner te beschouwen;
 kunst in de buitenruimte te stimuleren;
 Maassluise kunstenaars daar waar mogelijk te faciliteren.

13



Verkiezingsprogramma VSP 2014-2018 

sport en recreatie

Sport krijgt in de huidige maatschappij een steeds prominentere plaats. Sport is goed voor de 
lichamelijke gezondheid en geestelijke ontwikkeling voor jong en oud. Bij sport denkt de VSP niet 
alleen aan lichamelijke activiteiten. Ook bijvoorbeeld de schaak- en bridgevereniging moeten 
binnen het sportbeleid als volwaardig worden behandeld. 
 
De kosten voor deelname dienen laagdrempelig te zijn; er mogen geen groepen buiten de boot 
vallen vanwege de kosten. De vrijwilligers binnen de verenigingen dienen ook vanuit de gemeente 
gewaardeerd te worden. Zonder deze groep is sporten onmogelijk. De samenwerking met de 
Maassluise Sportraad is voor de VSP nog steeds van grote waarde.
 
De VSP is voor bevordering van het recreatieve gebruik van het landelijke gebied. Dit gebied moet 
echter ook goed ontsloten zijn voor de oudere en mogelijke minder mobiele Maassluizer. 
Parkeerplaatsen aan de randen van deze gebieden zijn onontbeerlijk voor de bereikbaarheid. 
Hierbij is het zaak om bewoners van de omgeving te betrekken bij deze problematiek. 
 
De VSP wil sport en recreatie bevorderen door:

 accommodaties op peil te brengen en te houden;
 optimaal gebruik te maken van buitenaccommodaties door kunstgrasvelden; 
 sport betaalbaar te houden;
 te stimuleren dat ouderen blijven sporten door voorwaarden te scheppen voor deze groep; 
 samenwerking tussen verenigingen te stimuleren; 
 recreatiegebieden in Maassluis te optimaliseren door samen te werken met bijvoorbeeld 

de beheerder van het Groene Hart; 
 de bereikbaarheid van deze gebieden te vergroten; 
 een goede samenwerking met de Maassluise Sportraad; 
 schoolzwemmen te stimuleren. 
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stedelijke ontwikkeling

Bouwen voor leegstand is uit den boze. Het aantal huizen in Maassluis waarop ‘te koop’ staat is 
niet meer te tellen. De VSP heeft oog voor de noden van de woningzoekenden, vooral de starters, 
maar zeker ook voor de ouderen op de woningmarkt. Groei van het aantal woningen is nodig, 
maar de VSP is vooral voor groei op maat. Maassluis moet in deze lastige periode zeker geen groot-
stedelijke rol ambiëren. Voor de VSP staat kleinschaligheid hoog in het vaandel waarbij een goed 
evenwicht moet worden gevonden tussen steen en groen.

 
De projecten die nu nog vanuit het oude college op de tekentafel liggen, bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van de binnenstad en de Sluispolder-west, moeten goed overwogen worden. Zeker 
daar waar het in deze projecten ook afbraak betekent van goedkope woningen (centrum ‘De Vliet’)
wil de VSP garanties dat goedkope woningen een substantieel onderdeel vormen van de 
nieuwbouw. De VSP wil hiervoor de veel gehanteerde norm 33% sociale huurwoningen zeer 
flexibel (naar boven) hanteren.

 
Voor eventuele nieuwbouw in het oude centrum is hoogbouw onaanvaardbaar. De VSP is voor het 
herstel van de winkelcentrumfunctie van de binnenstad. Dit herstel is essentieel voor de winkeliers
in het centrum en voor de aantrekkingskracht van Maassluis in het algemeen.

milieu

De VSP onderschrijft de noodzaak van optimale aandacht voor de leefbaarheid. Duurzaamheid is in
deze een middel. De gemeente moet, daar waar zij kan, invloed uitoefenen of zelfs sturend 
optreden. Daarnaast moet de gemeentelijke organisatie in alle opzichten een voorbeeldfunctie 
vervullen als het om duurzaamheid gaat. De groene delen in onze stad verdienen het om te 
worden beschermd. Inwoners hebben recht op een duurzame, veilige en leefbare woonomgeving.
 We moeten zuinig zijn op onze lucht- en waterkwaliteit. 

Een goed leefmilieu vraagt in de visie van de VSP om:

 verantwoorde bestrijding van onkruid met kracht ter hand te nemen;
 de scheiding van afval te verbeteren, denk aan papier en plastic, onder andere door 

voorlichting aan de burger;
 door duurzaamheid als uitgangspunt te nemen bij het gemeentelijk inkoopbeleid; 
 het energieverbruik te monitoren en structureel te verlagen;
 gebruik maken van duurzame middelen die recyclebaar zijn. 
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communicatie

Met gebruikmaking van alle middelen (mondeling, geschreven en digitaal) moet de gemeente 
Maassluis streven naar een zorgvuldige en doeltreffende communicatie met de inwoners. Een 
juiste communicatie voorkomt irritatie en misverstanden en schept helderheid.

De VSP vindt inspraak belangrijk. Inbreng van inwoners moet serieus genomen worden. Het is 
beter om met de doelgroepen, dan alleen maar over de doelgroepen te praten. Zowel politici als 
bestuurders moeten beseffen dat het serieus nemen van inwoners een voorwaarde is om de 
participatie van de inwoner bij het bestuur te stimuleren. Bij het stimuleren van een transparant 
stadsbestuur en het betrekken van burgers bij het beleid moet creatief maar verantwoord gebruik 
worden gemaakt van nieuwe middelen. 
 
Een goede communicatie vraagt om:

 pro actief communiceren; 
 sociale media als middel goed te gebruiken;
 de Maassluise Courant de Schakel in te blijven zetten;
 de bestaande adviesraden serieus te nemen. 

financieel

De VSP is van mening dat de gemeente zuinig en verantwoord met de financiën moet omgaan. De 
bewoners van Maassluis hebben recht op een transparante financiële huishouding waarbij het geld
niet in bodemloze putten verdwijnt.

 
Het financieel zwaarder belasten van de burgers om gaten te dichten in een begroting is niet de 
juiste weg. De VSP zal verhoging van lokale lasten om grote ambities te kunnen realiseren niet 
steunen, tenzij overduidelijk blijkt dat deze kunnen rekenen op een breed draagvlak onder de 
bevolking.

 
De VSP is voorstander van een zo goed mogelijk risicomanagement. Dit moet voorkomen dat wij 
voor grote financiële verrassingen komen te staan. Door onder andere risico's af te dekken voert 
de gemeente een solide financieel beleid waarmee de reservepositie van gezond kan blijven of 
worden. De hoogte van deze reserves moet op basis van vooraf gestelde criteria worden 
vastgesteld.

 
Maassluis moet zeer terughoudend zijn met het aankopen van gronden waarmee men in de 
toekomst strategische bedoelingen heeft. De kosten hiervan, zo heeft de geschiedenis geleerd, 
rijzen de pan uit en drukken te zwaar op toekomstige begrotingen.
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De mensen van de VSP

1. Jan van der Maarel (Lijsttrekker) sociaal cultureel werker

2. Paul Vlendré ervaring als inspecteur volksgezondheid

3. Huib de Geus ervaring als commercieel logistiek medewerker

4. Ton Luyendijk ervaring als directeur bloemenexport bedrijf

5. David van der Houwen communicatieadviseur Tweede Kamer

6. Huub Paalvast ervaring als directeur basisonderwijs

7. Jack Ruijsbroek ondernemer groothandel

8. Elly Brandse – Koperberg werkzaam in de zorgsector

9. Corrie van der Kaaden werkzaam in de zorgsector

           10. Dick Pasterkamp lijstduwer

           11. Elly Middelburg lijstduwer

           12. Gerard van Ettinger lijstduwer
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