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Prioriteiten 2022 - 2026
Er zĳn veel onzekerheden. We zitten nog midden in de uitvoering van het
herstelplan. De neiging is om de aandacht op acute kwesties te richten. Maar
de structurele vraagstukken waar Vlaardingen zich voor gesteld ziet, zĳn ook
urgent. Daarom kiest D66 voor de langere termĳn.

Klimaat

Wonen

Onderwijs

De energietransitie vraagt
om onmiddellĳke actie; we
verbruiken de resterende
CO2 ruimte razend snel.
Vlaardingen mag niet
achteroverleunen en
verwachten dat anderen
wel de kastanjes uit het
vuur zullen halen. Daarom
wil D66 tussendoelen
formuleren waarin een
derde van de opgave om
Vlaardingen CO2-neutraal
te maken, al gerealiseerd
moet zĳn in 2030. Er zĳn
veel plannen en agenda’s
opgesteld voor de
energietransitie en
klimaatadaptatie; de
uitvoering moet nu
krachtig ter hand worden
genomen.

De woningen van
Vlaardingen bepalen het
toekomstperspectief voor
de stad. Zonder voldoende
woningen in het midden en
hogere segment is er geen
draagvlak voor een breed
aanbod van horeca, sporten cultuurorganisaties en
winkels. Met veel
corporatiewoningen blĳft
de sociale problematiek in
Vlaardingen urgent en het
beroep op sociale
voorzieningen hoog. En
ook in Vlaardingen is het
woningtekort inmiddels
nĳpend. Daarom wil D66
dat er snel veel woningen
gebouwd worden met een
goede balans over de
verschillende sectoren, en
natuurlĳk direct duurzaam
en klimaatadaptief.
Slechte woningen moeten
in rap tempo gesloopt
worden. En de
slooplocaties moeten snel
weer een goede
bestemming krĳgen zodat
ze bĳdragen aan een
aantrekkelĳke stad.

De scheefgroei in
Nederland neemt toe en
het onderwĳs slaagt er
steeds minder in kinderen
gelĳke kansen te bieden.
Kinderen met laag
opgeleide ouders of met
een migratieachtergrond
komen steeds meer op
achterstand te staan. Veel
Vlaardingse kinderen
hebben bĳ de start op de
basisschool al een
ontwikkelingsachterstand
en vaak wordt die tĳdens
de schooljaren alleen maar
groter. D66 wil dat de
gemeente meer aandacht
aan het onderwĳs geeft en
in overleg met de
scholen werkt aan
versterking, met name
aan het tegengaan van
kansenongelĳkheid.
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Voorwoord
Voor u ligt ons programma voor de komende jaren om Vlaardingen vooruit te helpen. Er
liggen nog steeds grote uitdagingen voor ons en als D66 willen we de
verantwoordelĳkheid blĳven nemen om de toekomst voor alle Vlaardingers beter te
maken.
Meer dan ooit voelen wĳ de noodzaak de groeiende ongelĳkheid in kansen aan te
pakken. Kansen op een goede opleiding, een goede gezondheid, een fĳne woning.
Onze aanpak staat in een lange politieke traditie. Want D66 is niet alleen een
pragmatische, maar ook een sociaal-liberale partĳ. Wĳ zĳn ervan overtuigd dat mensen
alleen vrĳ kunnen zĳn als de overheid zorgt voor gelĳke kansen. We willen ons inzetten
voor gelĳke kansen voor alle Vlaardingers, in het bĳzonder de kinderen.

“ Er staat veel op het spel. D66 heeft u nodig “
Dat betekent dat wĳ genoeg huizen willen bouwen om
iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen
bieden. Wĳ willen dat uw wĳk groener wordt en de lucht
schoner. Wĳ willen dat uw kinderen naar een school
kunnen waar ze het beste onderwĳs krĳgen, waar elk kind
gezien wordt en zich veilig kan voelen.
Er staat veel op het spel. Wilt u dat het onderwĳs zo goed
wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u
een partĳ die omkĳkt naar anderen en verder kĳkt dan
morgen? Dan heeft u het juiste programma opengeslagen.
D66 heeft u nodig. Daarom vragen wĳ uw vertrouwen.

Koen Kegel,
Lijsttrekker D66 Vlaardingen
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Onderwijs en cultuur
Goed onderwĳs is de basis voor een vrĳe samenleving waarin iedereen zich
kan ontwikkelen en tot zĳn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je
kansen om je talenten ten volle te benutten. Het geeft je het vertrouwen de
toekomst aan te kunnen in een wereld die steeds sneller verandert. Goed
onderwĳs is de sleutel voor een vrĳe, sterke en duurzame samenleving.
Maar het lerarentekort groeit en de schoolprestaties van de kinderen
zakken weg. De ongelĳkheid in het Nederlandse onderwĳs neemt toe,
zelfs sterker dan in de landen om ons heen. Daarom wil D66 nu
investeren om het onderwĳs te verbeteren en de kansenongelĳkheid aan
te pakken. Dat begint al op peuterleeftĳd, met het voorkomen van
achterstand aan het begin van de basisschool.
Leren lukt alleen als je je veilig voelt en je gezien wordt. Echte kansengelĳkheid
is er alleen als je er mag zĳn, je niet gepest wordt. Het vergt ook dat je ‘s ochtends
een ontbĳt krĳgt.
Ontwikkeling gaat niet alleen over rekenen, taal en techniek. Het gaat ook over kunst
en cultuur. D66 wil dat iedereen kan genieten van een breed aanbod aan kunst en
cultuur, van muziek, theater en festival, van de bibliotheek en tentoonstellingen. En
iedereen moet de kans krĳgen te ontdekken waar zĳn eigen talent ligt, als rapper of
dichter, als schilder of artiest. D66 wil dat de cultuursector in Vlaardingen daar ruimte
en stimulans voor biedt.

Standpunten
Gelijke kansen voor iedereen

Genoeg goede docenten

•

Investeer in de voorschoolse educatie
zodat ontwikkelingsachterstand aan
het begin van de basisschool
voorkomen wordt.

•

•

Introduceer één vast aanmeldmoment
voor het hele basisonderwĳs met
transparante toelatingseisen zodat
ouders gelĳke kansen hebben om hun
kind geplaatst te krĳgen op de school
van hun keuze.

Het lerarentekort is extra
problematisch op scholen met veel
kinderen met
ontwikkelingsachterstand. De
gemeente draagt bĳ aan de
secundaire arbeidsvoorwaarden zodat
die scholen beter docenten kunnen
aantrekken en vasthouden.

•

Stimuleer de lokale instroom naar de
pabo met een campagne onder
jongeren en (her)intreders.

•

Het primair onderwĳs en de pabo’s in
de regio werken al samen om het
lerarentekort te bestrĳden. Onderzoek
of met steun van de gemeente extra
mogelĳkheden kunnen ontstaan,
bĳvoorbeeld met een flexibele pool
van bĳna afgestudeerden die ingezet
kunnen worden om ruimte te maken
voor bĳscholing van docenten.

•
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Scholen in het voortgezet onderwĳs
bepalen zelf welke scholier geplaatst
wordt op welke stageplaats zodat
leerlingen niet afhankelĳk worden van
het netwerk van hun ouders. Wie zelf
een stageplaats wil en kan regelen
mag dat blĳven doen.

Alleen als je je veilig voelt kun je leren
•

De gemeente stimuleert en ondersteunt programma’s en initiatieven die de
veiligheid van kinderen op school en thuis bevorderen.

•

Stimuleer scholen aandacht te geven aan ‘erbĳ horen in de maatschappĳ’, voor
diversiteit en inclusiviteit en tegen discriminatie en pesten.

•

Streef ernaar dat iedere school een conciërge krĳgt met in het bĳzonder aandacht
voor het pedagogisch klimaat.

Leven lang ontwikkelen
•

Vlaardingen krĳgt een Zorg Innovatie Academie (ZIA) met mbo- en hbo-opleiding.
Leren hoe je kunt blĳven leren, je leven lang, hoort erbĳ op een Innovatie Academie.

D66 wil dat er ook snel een mbo/hbo opleiding techniek in Vlaardingen opgezet wordt.
•

Goed taalonderwĳs voor inburgeraars is essentieel voor de succesvolle integratie
van nieuwkomers in de Vlaardingse samenleving. De gemeente pakt de regierol en
zorgt ervoor dat de taalaanbieders betrouwbaar zĳn en goed werk leveren. Met een
netwerk van scholen en werkgevers kan de gemeente sturen op een geïntegreerd
inburgeringstraject.

•

De Vlaardingse cultuursector ontwikkelt zĳn programmering en aanbod zodat het
voor meer mensen in Vlaardingen aantrekkelĳk wordt; de sector stimuleert meer
Vlaardingers zelf actief te worden in kunst of cultuur.

•

De bibliotheek biedt meer Vlaardingers aantrekkelĳke mogelĳkheden tot lezen of
zich anderszins te ontwikkelen, inclusief programma’s voor laaggeletterden en ter
ontwikkeling van digitale vaardigheden.
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Economie en stadsontwikkeling
In de toekomstvisie is Vlaardingen in 2040 een gezellige woonstad, sociaal en veilig,
een stad met een dorpse charme maar ook een stad die aantrekkelĳk is voor jongeren,
die innovatieve opleidingen en eigentĳdse werkgelegenheid biedt. De grond is
weliswaar schaars maar we houden de Broekpolder groen. De binnenstad leeft en
biedt vertier voor Vlaardingers en bezoekers.
D66 wil meer moderne werkgelegenheid in Vlaardingen. Veel nieuw werk zal op IT
gebaseerd of servicegericht zĳn. Werk dat met beperkt ruimtebeslag kan worden
gedaan maar dat wel een moderne infrastructuur vraagt zoals een glasvezelnet. Ook
de energietransitie biedt veel kansen op hoogwaardige nieuwe werkgelegenheid. Dit
soort werk houdt Vlaardingen aantrekkelĳk voor jongeren.
Het toekomstperspectief vraagt om meer ruimte voor woningen. Gebieden rondom de
metrostations en aan de randen van de stad zĳn al in kaart gebracht. Maar er kan ook
gekeken worden naar minder voor de hand liggende locaties, waar nu nog andere
activiteiten ontplooid worden. Bĳvoorbeeld naar de huidige bedrĳventerreinen langs
het water en nabĳ het centrum.
D66 wil de binnenstad voortvarend aanpakken. Lege (winkel)panden zĳn het gevolg
van veranderd koopgedrag en een teveel aan vierkante meters. Het heeft geen zin om
deze geforceerd weer te willen vullen. De herstructurering moet nu snel vorm krĳgen.
Een compacter winkelgebied en de gebouwen die beschikbaar komen creatief
gebruiken. D66 wil dat de binnenstad weer vitaal wordt.
Intensiever samenwerken met Rotterdam biedt interessante mogelĳkheden,
bĳvoorbeeld voor het ontwikkelen van recreatie. Voor buitenlandse toeristen zĳn wĳ
onderdeel van onze grote buur. Vent het historisch verhaal van de haringvangst en de
oude pakhuizen uit.

Standpunten
Binnenstad
•

•

•
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Maak samen met de grote
vastgoedeigenaren in de binnenstad
een ambitieus plan voor
herontwikkeling en voer dat de
komende 10 jaar uit.
Ga flexibel om met
bestemmingswĳziging naar wonen,
onderwĳs, horeca, cultuur en
ambachtelĳke beroepen. Grotere
panden kunnen bestemd worden als
bedrĳfsverzamelgebouwen maar
schroom harde ingrepen niet. Durf af
te breken en weer op te bouwen. Het
beeldbepalende V&D pand moet snel
een bestemming krĳgen.
De binnenstad heeft levendigheid
nodig. Daarom wil D66 meer lokale,

creatieve evenementen mogelĳk
maken. We zetten in op jaarlĳks
minstens een groot muziekspektakel
op het Veerplein en een culturele
streekmarkt op de Hoogstraat.
•

Vorm het Liesveldviaduct (en sommige
lege panden) om tot een kleinschalig
stadspark met verbindingen naar
andere delen van de stad;

•

Maak ruimte voor straatkunst en
stadslandbouw in het centrum.

Meer aantrekkelijk werk
•

Nu hybride werken de norm is
geworden, is snel en goed internet
onontbeerlĳk. Daarom wil D66
glasvezel in de hele stad. Dat maakt
het voor bedrĳven aantrekkelĳk om in

met vergroening. Het maakt gebruik
van de potentie rond metrostation
West en verbindt de wĳk met het
gebied rond de Krabbeplas. D66 wil
dat de gemeente onderzoekt hoe en
wanneer dit ontwerp uitgevoerd kan
worden.

Vlaardingen gevestigd te zĳn en ook de
inwoners zullen het waarderen.
•

De omgeving van de metrostations met
de snelle verbinding met Rotterdam
biedt perspectief voor
stadsontwikkeling waaronder
bedrĳvigheid, werkgelegenheid en
aantrekkelĳke woonlocaties. Zie
bĳvoorbeeld het rapport
Ontwikkelkansen aan de Hoekse Lĳn,
opgesteld door stedenbouwkundig
adviesbureau De Zwarte Hond.D66 wil
krachtige steun voor zulke
ontwikkelingen en nauwe
samenwerking met de regio.

•

De gemeente stimuleert nieuwe
werkgelegenheid op minder m² in de
IT (kenniswerkers), de energietransitie
en de dienstverlening. Meer mbo en
hbo opleidingen in de stad dragen
hieraan bĳ.

•

Startende ondernemers betalen de
eerste drie jaar geen
onroerendezaakbelasting;

•

D66 wil betere regelgeving en
stroomlĳnen van de
vergunningverlening.

Energietransitie
•

D66 wil meer windmolens langs de
Nieuwe Maas en het Scheur volgens
het beleidskader zoals vastgesteld
door de gemeenteraad.

•

Plaats zonnepanelen op daken van
gebouwen en op de geluidsschermen
van de snelwegen. De gemeente stelt
daken beschikbaar van eigen panden
en schoolgebouwen of legt op
afzienbare termĳn zelf zonnepanelen
op deze daken. Zo hoeven we geen
groen op te offeren.

•

Zorg voor een goede mix voor
warmtevoorziening en zet in op
energie van de warmteleiding uit de
Botlek en andere vormen van
duurzame energie;

•

Er worden geen vergunningen
verleend aan bedrĳven die veel
energie verbruiken, sterk vervuilend
zĳn of veel ruimte in beslag nemen,
zoals datacenters.

Woningbouwlocaties
•

Onderzoek de mogelĳkheden voor
meer ruimte:
•
•
•

Verplaats, net als Rotterdam,
haven-gerelateerde bedrĳven naar
de Maasvlakte;
Verplaats de bedrĳven van Groot
Vettenoord naar de Vergulde Hand
en het Scheur;
Treed in overleg met de
volkstuinders over uitplaatsing naar
de randen van de Broekpolder;

•

Op deze locaties komt niet alleen pure
woningbouw, maar ook
gecombineerde vormen van wonen en
werken;

•

D66 wil meer aandacht voor de
Westwĳk. Het winnend ontwerp
‘Westwĳk Rooted’ van de prĳsvraag
‘Panorama Lokaal’ uit 2020
combineert verdichting van woningen
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Recreatie en de haven als
trekpleister
•

Koester het historisch erfgoed en zet
vaart achter de ontwikkelingen
rondom de Koningin Wilhelmina Haven.
Onderzoek de potentie van een
aanmeerplaats voor riviercruises en
een jachthaven;

•

Laat een plan ontwikkelen om meer
gebruik te maken van de havens en
kades in de binnenstad en aan het
begin van de Vlaardingse Vaart. Dit
kan de binnenstad levendiger maken;

•

Versterk de inzet op cultuur en
(stads)evenementen;

•

Geef meer aandacht aan de promotie
van de Geuzenmaand.
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Wonen en duurzame leefomgeving
Een goede woning moet voor iedereen bereikbaar zĳn. De woningmarkt is uit balans.
Starters kunnen nauwelĳks een woning kopen en huurwoningen in het midden segment
zĳn niet te betalen. Hoewel ook landelĳke maatregelen nodig zĳn om de woningmarkt
weer in balans te brengen, moet de gemeente doen wat zĳ kan om het aanbod van
woningen te vergroten. Daarnaast wil D66 ruimte voor nieuwe woonvormen, waarbĳ de
gemeente faciliterend optreedt. Praktĳken die een eerlĳke woningmarkt frustreren,
moeten worden aangepakt.
De (on)balans in de woningmarkt werkt door in de stad, in het draagvlak voor een
variëteit aan winkels en horeca, voor kunst en cultuur. Vlaardingen heeft veel
corporatie en bereikbare woningen en maar weinig woningen in het midden en hogere
segment van de markt. De inzet van het Actieplan Wonen om deze balans te
verbeteren blĳft onverkort nodig.

D66 wil blijven werken aan aantrekkelijke woonwijken
Ruimte is schaars, zeker in Vlaardingen. We willen goed afwegen hoe we onze ambities
voor de woningmarkt, de energietransitie en klimaatadaptatie realiseren. Bĳ ruimtelĳke
inpassingen worden naast economische factoren ook gezondheid, veiligheid,
duurzaamheid en sociale cohesie meegewogen. De Broekpolder is de trots van
Vlaardingen; die houden we sowieso groen.
We staan voor een enorme opgave om
Vlaardingen voor 2050 energieneutraal te
maken. We bereiden ons voor op het
veranderende klimaat zodat de stad leefbaar
blĳft. Ook het verminderen van restafval en
verbeteren van het grondstoffengebruik is
nodig voor een duurzame toekomst. Er zĳn
veel plannen gemaakt en agenda’s opgesteld.
Die moeten nu voortvarend worden
uitgevoerd.
Veel Vlaardingers zĳn blĳ met hun
leefomgeving en dat is een groot goed. D66
wil blĳven werken aan aantrekkelĳke
woonwĳken. Een verzorgde en gezonde
leefomgeving is daarvoor een vereiste. Dat
vraagt om mogelĳkheden om te bewegen en elkaar te ontmoeten, om verbetering van
de luchtkwaliteit en afname van geluidsoverlast. De buitenruimte is schoon, heel en
veilig, ook in de woonwĳken. Zo’n leefomgeving heeft een positief effect op de fysieke
en mentale gezondheid van bewoners en draagt ook bĳ aan een gunstig economisch
vestigingsklimaat.
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Standpunten
Woningmarkt in balans, stad in
balans
•

•

•

D66 wil dat Vlaardingen in 2030
39.000 woningen heeft. Om slechte
huisvesting te kunnen slopen, bouwen
we in de komende tien jaar 5.200
nieuwe woningen zoals we in de regio
hebben afgesproken.

•

We geven ruimte aan onconventionele
woningen en woonvormen, zoals
houtbouw en collectief particulier
opdrachtgeverschap.
De Vlaardingse woningmarkt heeft
38% eengezinswoningen, tegenover
65% in de rest van sterk verstedelĳkt
Nederland. We bouwen daarom meer
eengezinswoningen in het midden en
hoge segment. Ook zorgen we voor
meer midden huurwoningen en
appartementen in het hogere
segment.

•

We zetten in op verdichting van
woningen rond de metrostations (zie
rapport van De Zwarte Hond)

•

De gemeente voert actief flankerend
beleid en bestrĳdt woonadresfraude
en scheefgroei, houdt toezicht op
zelfbewoning en de
woonomstandigheden van
arbeidsmigranten en past de
Rotterdamwet toe. Ze faciliteert
geschikte huisvesting voor starters en
urgent woningzoekenden.

Ambitie in energietransitie en
klimaatadaptatie
•

•

Om Vlaardingen in 2050
energieneutraal te krĳgen moet er veel
gebeuren. 2050 lĳkt ver weg en de
verleiding is groot het werk voor ons
uit te schuiven. De financiële situatie
is weliswaar moeilĳk maar de eerste
stappen zĳn relatief makkelĳk. Daarom
wil D66 tussendoelen voor 2030 zodat
een evenredig deel van de transitie
dan gerealiseerd is.
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D66 onderschrĳft de Agenda
duurzaamheid 2021-2030 ‘Duurzaam
Vlaardingen’ en de Regionale Energie
Strategie. We moeten de uitvoering nu
voortvarend aanpakken.
•

•

In 2030 moet een derde deel van
de gebruikte energie in
Vlaardingen schone energie zĳn.
Ook moet dan, vergeleken met
2019, een derde van de beoogde
energiebesparing gerealiseerd zĳn.

Bedrĳven en instellingen worden
gestimuleerd, zo mogelĳk via
(rĳks)subsidies, te investeren in
energiebesparing en schone
energie. Alle nieuwe gebouwen en
woningen moeten CO2 neutraal
zĳn.

D66 stemt in met de Strategie
Klimaatadaptatie Vlaardingen
2021-2024 als eerste stap.
We willen verdere
initiatieven zien
zodra de financiële
situatie dat toelaat.
•

Bĳ nieuwe ontwikkelingen
passen we zoveel mogelĳk
klimaat adaptieve maatregelen toe,
zoals waterdoorlatende
verharding. We vergroten de
waterbuffers en verbeteren de
regulering van het grondwaterpeil
in overleg met het
Hoogheemraadschap.

•

We stimuleren scholen,
sportverenigingen en bewoners
met een wĳkgerichte aanpak en
(rĳks)subsidies zoveel mogelĳk bĳ
te dragen met aanpassingen zoals
groene schoolpleinen, groene
daken, groene tuinen, regentonnen
en sportvelden met echt gras.

Gezonde, veilige en duurzame stad
•

D66 kiest in de Omgevingsvisie voor Gezond, Veilig, Duurzaam en Sociale Cohesie
als leidende waarden voor de ontwikkeling van de stad.

•

We schrĳven een actieplan lawaai in samenwerking met DCMR. We werken daarin uit
hoe we geluidsoverlast terug gaan dringen.

•

Bĳ financiële krapte in de gemeentebegroting zoeken we maatwerk voor het
onderhoud van de buitenruimte om de leefbaarheid van de woonwĳken en de
aantrekkelĳkheid van de binnenstad zo goed mogelĳk te houden.

•

We blĳven werken aan het verder terugdringen van restafval.
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Duurzame mobiliteit
De bereikbaarheid van Vlaardingen is in veel opzichten uitstekend en dat willen we
graag zo houden. Bereikbaarheid is van cruciaal belang voor een goed functionerende
en concurrerende stad. Maar het staat ook op gespannen voet met gezondheid,
veiligheid en duurzaamheid. Het is daarom belangrĳk om bĳ alle ingrepen in de fysieke
leefomgeving stil te staan bĳ de gevolgen voor bereikbaarheid.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bestemmingen in en
buiten Vlaardingen met elkaar verbonden blĳven? De
oplossingen die we daarvoor vinden, moeten niet
afdoen, en zo mogelĳk zelfs bĳdragen aan veiligheid
van de leefomgeving en een gunstige invloed hebben
op het leefklimaat.
Daarbĳ is het ook van belang om op substitutie van
mobiliteitsvormen te sturen. Door bĳ renovatie van
gemeentelĳke wegen ook aandacht te besteden aan
ruime en veilige fietspaden, kunnen we fietsverkeer
stimuleren. Parkeergelegenheid aan de rand van een
woonwĳk stimuleert lopen en fietsen. Deelmobiliteit kan
helpen om parkeerdruk en filedruk te verminderen. Een
goede openbaar vervoersinfrastructuur draagt bĳ aan een schone en bereikbare
leefomgeving.

Standpunten
Gezondere mobiliteit

Schonere mobiliteit

•

•

D66 wil dat de luchtkwaliteit in
Vlaardingen snel verbetert en dat we
gaan voldoen aan de WHO normen
voor fĳnstof. D66 steunt het Actieplan
Luchtkwaliteit 2021- 2030 en is blĳ
met de aansluiting van Vlaardingen bĳ
het Schone Lucht Akkoord. D66 wil
dat het actieplan voortvarend wordt
uitgevoerd.

•

We treden met de landelĳke overheid
en Rĳkswaterstaat in overleg om de
80 km-zone van de A20 door te
trekken tot Vlaardingen. Idealiter doen
we dat samen met Schiedam.

•

We onderzoeken hoe het openbaar
vervoer verbeterd kan worden. We
stimuleren het aanbod van
deelvervoer.

D66 wil de inzet om Vlaardingen
aantrekkelĳk te maken voor fietsers
verdubbelen zodat we veiliger kunnen
fietsen, fietsroutes sneller worden en
fietsparkeren makkelĳker gaat. Dus
meer en bredere fietspaden, voorrang
voor fietsers bĳ verkeerslichten,
goede stallingsmogelĳkheden in het
centrum, fietsverhuur bĳ alle
metrostations en in de binnenstad
publieke oplaadplekken voor
elektrische fietsen.

•

We maken in MRDH-verband
afspraken over regionale fietsroutes;

•

We verbeteren de kwaliteit van
wandelpaden, voornamelĳk in natuuren recreatiegebieden. We scheiden
fiets en wandelpaden zoveel mogelĳk
van elkaar.
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Duurzamere mobiliteit
•

D66 wil de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s verbeteren:
•

Meer laadpalen in wĳken met weinig
parkeergelegenheid op eigen terrein.
Waar dat nuttig is gebruiken we
tweerichting-laadpalen zodat ook terug
geleverd kan worden.

•

Kabelgoten op het trottoir worden
toegestaan zodat meer inwoners zonder
oprit thuis kunnen opladen.

•

We onderzoeken de haalbaarheid van
een slim laadplein in Vlaardingen waarbĳ
het stroomgebruik van het hele plein
geoptimaliseerd wordt.

•

We verlenen geen vergunning voor de
aanleg van een nieuw tankstation met fossiele brandstoffen.

•

We zoeken mogelĳkheden om de verkeer en milieu overlast van bestelbusjes en
bezorgscooters te verminderen.

•

D66 wil in regionaal verband (MRDH) onderzoek laten doen naar de inzet van een
spits- of cordonheffing voor personenvervoer in de ring van Rotterdam en Den
Haag om files in de spitstĳden terug te dringen, mensen meer gespreid met de auto
naar hun werk te laten gaan en/of meer van het OV gebruik te laten maken.
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Gezond en veilig
Voor onze Grondwet is iedereen gelĳk. Maar dat principe wordt pas waarheid als we er
naar leven, als we gelĳke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis,
op straat, op school en op het werk. Maar als je niet gezond bent of je niet veilig voelt
is het moeilĳk je kansen te pakken. D66 wil barrières wegnemen en steun bieden aan
wie dat nodig heeft.
D66 wil investeren in veiligheid om nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden zoals
digitale misdaad en de toenemende ondermĳning. Discriminatie vormt ook een
bedreiging van de veiligheid die we willen bestrĳden.

Als je niet gezond bent of je niet veilig voelt
is het moeilijk je kansen te pakken
Iedereen verdient de kans een gezond leven
te leiden maar er zĳn grote verschillen.
Mensen met een hoger onderwĳs diploma
leven vĳftien jaar langer in goede gezondheid
dan mensen met een mbo-1-diploma. Deze
gezondheidsongelĳkheid willen we
terugdringen. Preventie van chronische
ziekte, depressie en overgewicht verdient
meer prioriteit. Hierbĳ past aandacht voor een
gezonde levensstĳl, gezonde voeding en
ruime mogelĳkheden voor sport en bewegen
voor iedereen. Een actief beleid om schone
lucht te bevorderen draagt ook bĳ aan het
voorkomen of verminderen van
gezondheidsklachten.
Bĳna een miljoen mensen in Nederland leeft in armoede. Een op de vĳf huishoudens
heeft problematische schulden. In Vlaardingen zĳn de problemen naar verhouding nog
groter. Geldgebrek zorgt voor onzekerheid en stress. D66 wil de onvrĳheid die
armoede en schulden veroorzaken bestrĳden. Niet gebaseerd op nodeloos
wantrouwen, maar op het menswaardig en efficiënt helpen van mensen in financiële
nood. Hierbĳ moet gekeken worden naar de samenhang tussen werkloosheid,
schulden, gezondheid en gezinssituatie. De inzet moet erop gericht zĳn maatregelen te
nemen met de grootste positieve impact. Het kwĳtschelden of opkopen van een schuld
kan ook andere problemen in een gezin verminderen.
Rotterdam heeft met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid unieke ervaring met
een wĳkgerichte aanpak. Het programma zal zeker twintig jaar lopen en bestaat nu tien
jaar. Samenwerken met Rotterdam kan mogelĳkheden bieden, bĳv. voor het oplossen
van sociale problematiek in de Westwĳk
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Standpunten
Voorkomen is beter

Hulp voor wie dat nodig heeft

•

Monitor de introductie van het nieuwe
MVS jeugdmodel en zie toe dat de
totale kosten omlaag gaan en het
aantal jongeren met ernstige
problemen vermindert. Als dit niet
gebeurt moet er snel ingegrepen
worden.

•

•

D66 wil meer doen om problemen met
kinderen te voorkomen. Voor jonge
kinderen kan het Centrum voor jeugd
en gezin actiever zĳn, bĳvoorbeeld bĳ
no show. We kunnen actiever
interculturele (opvoed)ondersteuning
aanbieden, bĳvoorbeeld Home start
van Humanitas.

We herĳken het armoedebeleid met
bĳzondere aandacht voor kinderen en
jongeren. Ieder kind heeft recht op
zaken als kleding en schoolspullen,
maar ook op een telefoon of computer
zodat ze niet afwĳken van hun
leeftĳdgenootjes. Daarnaast
ondersteunen we het primair en
voortgezet onderwĳs zodat op school
kan worden ontbeten.

•

De gemeente draagt experimentele
oplossingen aan bĳ schuldproblemen,
zoals een lening om een
belastingschuld te voldoen, zodat men
in aanmerking komt voor
schuldsanering. Of bĳvoorbeeld een
website waar aan de hand van een
aantal vragen kan worden gezien op
welke faciliteiten men recht heeft en
waar men zich kan aanmelden voor
deze faciliteiten.

•

Beschut werken biedt sommige
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een waardevolle plaats
in de samenleving. D66 wil dit
behouden.

•

Als ouders hun scheiding komen
registreren kan de gemeente
begeleiding van de kinderen
aanbieden. Deze begeleiding is gratis
voor ouders op 130% van het
minimuminkomen of daaronder.

•

Onderzoek met jongeren en
Vlaardingen in Beweging de
veranderende sportbehoeften. Met
welk aanbod zouden jongeren, ook
jonge meiden, meer gaan bewegen of
sporten? Zorg voor aantrekkelĳke
buitenruimte met voldoende, goed
onderhouden speeltuinen. Stimuleer
ouders met kinderen buiten te spelen.

•

•

We stimuleren samenwerking tussen
verschillende sporten en
sportverenigingen. We faciliteren
bĳvoorbeeld een koepel ter
ondersteuning van sportverenigingen
in de Broekpolder. Hiermee kunnen we
betere faciliteiten tegen lagere kosten
bereiken.
De gemeente stimuleert met
voedselbeleid dat de gezonde keus de
makkelĳke keus wordt. Ze verleent
geen vergunning meer voor de
vestiging van fastfood outlets of
snackbars dichtbĳ scholen van
voorgezet onderwĳs.
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Iedereen is gelijk
•

De scheefgroei in de samenleving is
snel toegenomen waarbĳ mensen met
een lage opleiding en/of een
migratieachtergrond vaak extra
geraakt zĳn. De gemeente onderzoekt
welke zaken lokaal de meeste
problemen veroorzaken en maakt een
actieplan om kansengelĳkheid te
bevorderen.

•

Vraag wĳkteams (en vooral de
wĳkagenten) samen met jongeren uit
de wĳk ervaringen met mogelĳke
discriminatie of racisme in kaart te
brengen en voorstellen te ontwikkelen
om die aan te pakken. Stel een budget
beschikbaar om goede voorstellen te
kunnen honoreren.

•

D66 is er trots op dat Vlaardingen regenboogstad is; de gemeente gaat hier meer
aandacht aan geven.

Veilig
•

Het huidige beleid voor softdrugs is contraproductief. D66 wil dat, zodra daar
ruimte voor komt, Vlaardingen meedoet met regulering van wietteelt. Een succesvol
softdrugsbeleid vergt dat wiet reëel toegankelĳk is. D66 wil een onderzoek of ‘drive
through coffeeshops’ kunnen helpen om overlast terug te dringen.

•

Versterk de inzet om criminaliteit en ondermĳning in samenwerking met de regio
krachtiger te bestrĳden. Stel iemand aan die zich voltĳds richt op de bestrĳding van
ondermĳning.

•

De gemeente stelt een strategie en plan op voor de digitale veiligheid van
gemeentelĳke systemen. Het plan wordt jaarlĳks geüpdatet. Een senior ambtenaar
met ruim mandaat is verantwoordelĳk voor de informatieveiligheid van de
gemeente.

•

Veel ouders zĳn niet goed toegerust om hun kinderen te beschermen tegen schade
aan hun mentale welzĳn door digitale praktĳken. Daarom geven scholen voorlichting
over digitale veiligheid.

•

Preventief fouilleren mag alleen niet-selectief uitgevoerd worden. Bĳvoorbeeld elke
derde voorbĳganger fouilleren, ongeacht leeftĳd, geslacht, huidskleur. Zo worden
gevoelens van oneerlĳke behandeling vermeden en wordt voorkomen dat
persoonlĳke vooringenomenheid van handhavers een rol gaat spelen in het werk.
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Beter stadsbestuur
D66 is ooit opgericht, omdat het anders moet, beter moet. Nu, 55 jaar later, is dat nog
steeds actueel. D66 wil dat alle Vlaardingers kunnen meedenken en -praten. Oud en
jong. Burgers, bedrĳven en organisaties willen serieus genomen worden. Behandel hen
dan ook zo. D66 wil een progressief stadsbestuur dat met zĳn tĳd meegaat.
Denk na hoe het lokaal bestuur verbeterd kan worden. Er is veel lokaal te regelen en
vaak vraagt dat om regionale afstemming en coördinatie. Daarvoor zĳn formele
afspraken nodig maar ook informele netwerken. Goede netwerken vergroten onze
kansen mee te doen met relevante projecten of om subsidie te verkrĳgen. D66 wil dat
de slagkracht van Vlaardingen vergroot wordt en dat we meer investeren in
samenwerking met andere gemeenten in de regio.
Ook de raad kan beter. D66 wil meer ruimte voor debat, voor oplossingen vanuit de
raad. En ook een raad die open en eerlĳk is en verantwoording aflegt.
Financieel heeft Vlaardingen te maken met forse tekorten. Dankzĳ streng beleid, het
Herstelplan uit 2020 en aanvullende bezuinigingen staan we niet langer onder
preventief toezicht. Maar we zĳn er nog niet. Ook de komende raadsperiode willen we
goed opletten dat het financieel beleid verantwoord blĳft. Vlaardingen zal, met hulp
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, strĳden voor hogere uitkeringen uit het
gemeentefonds. Daarnaast zetten we in op het binnenhalen van allerlei vormen van
subsidie.

Standpunten

Meebeslissen over de stad
•

•

•

D66 wil dat jongeren gaan
meebeslissen over de toekomst van
hun stad. Daarom willen we een
jongerenraad voor 12- tot 18-jarigen.
Zĳ geven gevraagd en ongevraagd
advies aan de gemeenteraad maar
hebben ook een eigen budget. De
jongerenraad wisselt regelmatig van
samenstelling, wellicht door loting.
Ondersteun wĳkfora met een eigen
budget en de mogelĳkheid om zelf
subsidie aan te vragen voor de
uitvoering van wĳkdeals;
De energietransitie en
klimaatadaptatie stellen de stad voor
grote opgaven die alle bewoners en
organisaties aangaan. Om dit
succesvol vorm te geven kan een
burgerforum een belangrĳke rol
spelen. Dit vergt wel dat het
burgerforum een ruim en duidelĳk
mandaat krĳgt. Het werk moet goed
worden voorbereid en begeleid door
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een professionele organisatie. Er zal
een substantieel budget voor nodig
zĳn. Toch vindt D66 dat de kansen die
een dergelĳk burgerforum biedt dit
waard zĳn. (Zie het rapport van de
commissie Brenninkmeĳer: ‘Betrokken
bĳ Klimaat, burgerfora aanbevolen’)
•

D66 wil dat de gemeente meer inzet
op digitale en hybride democratie en
aanvullende methoden gaat gebruiken
waarbĳ bewoners thuis online mee
kunnen praten.

Betrokken ambtenaren, moderne
dienstverlening
•

D66 wil ‘groene golfambtenaren’ die
inwoners en ondernemers van begin
tot eind helpen bĳ ingewikkelde
procedures en vergunningaanvragen.

•

Klachten en bezwaren worden serieus
genomen en vanaf het begin
communiceert de gemeente correct,
tĳdig en duidelĳk met de betrokkene

om te voorkomen dat “zaken onnodig uit de
hand lopen”;
•

Geef jonge talentvolle werknemers veel
ruimte en bind ze daarmee aan de
gemeente. Zorg voor voldoende
traineeplekken. Huur voor specialistische
klussen tĳdelĳk (lokale) vakmensen in;

•

Streef naar een divers personeelsbestand;
pas de sollicitatieprocedure daarop aan;

•

Zorg voor moderne dienstverlening die met
zĳn tĳd meegaat, bĳvoorbeeld “de gemeente
komt naar u toe” in plaats van “meldt u zich
maar aan het loket”. Wellicht kan deze
dienstverlening ook tegen lagere kosten uitgevoerd worden.

Eigentijds lokaal bestuur
•

D66 wil een coalitieakkoord op hoofdlĳnen en meer ruimte laten voor ideeën en
oplossingen vanuit de raad en de stad;

•

D66 wil de komende periode met de raad onderzoeken hoe we de kwaliteit van het
stadsbestuur kunnen verbeteren, mogelĳk met gebruik van nieuwe instrumenten.
Hierbĳ houden we rekening met ervaringen in andere steden en de behoefte aan
grotere invloed van inwoners en organisaties in de stad.

•

Om het vertrouwen in de raad te vergroten voeren we een verplichte integriteitscan
in voor raadsleden en wethouders en maken deze openbaar.

•

Omwille van meer openheid en transparantie wil D66 20% van de wettelĳke
raadsvergoeding uitkeren als presentiegeld en een openbaar giftenregister
instellen. D66 wil ook de hoogte van het fractiegeld verlagen en de
bestedingsdoelen daarvoor verder inperken en nauwkeuriger omschrĳven.

Betere ondersteuning voor de raad
•

De gemeentelĳke financiën zĳn ingewikkeld en zitten in een keurslĳf van
voorschriften waardoor het voor de raad moeilĳk is goed inzicht te krĳgen in de
belangrĳke keuzemogelĳkheden. D66 wil daarom dat de financiële informatie beter
voor de raad inzichtelĳk wordt gemaakt en meer duidelĳkheid wordt gegeven over
de gemaakte keuzes en alternatieve opties;

•

Kinderopvang en Onderwĳs zĳn buitengewoon belangrĳk voor Vlaardingen. D66 wil
dat de raad daar beter over geïnformeerd wordt. Dit geldt voor zaken waar de
gemeente verantwoordelĳk voor is (zoals huisvesting, voor- en vroegschoolse
educatie, verzuim en passend onderwĳs) of waar ze invloed op kan uitoefenen om
ongelĳkheid te voorkomen (zoals scholen met achterstanden extra ondersteunen).
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Geld voor de stad
•

D66 wil dat beter gebruik wordt gemaakt van de mogelĳkheden met erfpacht:
• Verzwaar de erfpachtcondities voor aflopende contracten.
•

Bied eventueel als alternatief aan dat de grond gekocht kan worden.

•

Begrens het deel dat verkocht mag worden tot bĳvoorbeeld 20 of 25% van
de grond in erfpacht.

•

Gebruik het vrĳkomende geld voor investeringen in de stad die naar
verwachting substantiële toekomstige waarde hebben en het wegvallen van
de erfpacht inkomsten kunnen compenseren.

•

Om dit te borgen moeten de middelen uit de omzetting erfpacht naar
eigendom in een bovenwĳks fonds of voorziening komen met
bestedingscriteria.

•

Heroverweeg het grondbeleid en zoek een midden-variant waarbĳ iets meer risico
geaccepteerd wordt zodat de voor- en nadelen elkaar beter in balans houden. Dit
opent ook de mogelĳkheid om strategisch te sturen met het grondbeleid.

•

We willen beter worden in het verwerven van subsidies. Enkele vakmensen, liefst in
dienst van de gemeentelĳke organisatie, gaan zich volledig richten op het
binnenhalen van landelĳke, provinciale, regionale en Europese subsidies. Hierbĳ
werken we intensief samen met onze buurgemeenten en anderen in de regio.
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Samenvatting
‘Stad voor iedereen’ is onze ambitie voor Vlaardingen. Om dat te kunnen waarmaken
moeten we met een aantal grote opgaven aan de slag en de scheefgroei aanpakken.
Voor de komende raadsperiode richt D66 de blik op 2030. De ontwikkelingen gaan snel
dus moeten we vooruitkĳken. Wat doen we nu, zodat Vlaardingen ook in 2030 een fĳne
stad is om te wonen? Waar onze kinderen willen blĳven omdat het er leuk, eigentĳds en
veilig is en iedereen in vrĳheid zichzelf mag zĳn. Met goede opleidingen, moderne
werkgelegenheid en een schone lucht.

Grote opgaven
Het eerste wat jongeren van de politiek willen weten is
wanneer we de klimaatcrisis echt gaan aanpakken. En
ze hebben groot gelĳk. Ook Vlaardingen moet zĳn
bĳdrage leveren. Om de urgentie te onderstrepen wil
D66 tussendoelen voor 2030. Dan moet een derde
deel van de opgave om Vlaardingen in 2050
energieneutraal te hebben, uitgevoerd zĳn. We gaan
de klimaatadaptatie en de overgang naar een circulaire
economie stevig aanpakken.
Dit zĳn grote opgaven maar ze bieden wel perspectief.
Er zal nieuwe, hoogwaardige werkgelegenheid
ontstaan. Voor ondernemers die durven te innoveren
en nieuwe technologie omarmen, komen er mooie kansen.
Ook de stadsontwikkeling vraagt aandacht. Waar gaan we nieuwe woningen bouwen
en wat voor woningen zĳn dat? D66 wil de inzet van het actieplan Wonen voor een
betere balans tussen de verschillende typen woningen voortzetten. Voor de korte
termĳn zĳn geschikte bouwlocaties gevonden; voor de langere termĳn zĳn grotere
stappen nodig. We maken plannen voor verdichting rond de metrostations, zodat we
de goede verbinding met Rotterdam kunnen uitbuiten. Ook moeten we de vraag durven
te stellen of we een deel van de bedrĳventerreinen niet beter voor woonruimte kunnen
gebruiken.
De binnenstad vraagt om een integraal perspectief. In samenwerking met de grote
vastgoedeigenaren wordt er een plan gemaakt en uitgevoerd om de binnenstad nieuwe
kansen te bieden. En willen we dan een stadspark rond het Liesveldviaduct? Misschien
de havens ontwikkelen tot een trekpleister en in samenwerking met Rotterdam meer
toeristen naar Vlaardingen brengen?
De kunst zal zĳn snel door te pakken op de agenda die er al ligt en tegelĳk de verdere
ideeën te ontwikkelen. Daarbĳ willen we de verschillende plannen optimaal integreren.
Natuurlĳk zĳn de nieuwe woningen energieneutraal. Bĳ klimaatadaptatie worden ook de
biodiversiteit en de fiets- en wandelroutes verbeterd. Kortom, alle inzet zal elkaar
versterken. D66 ziet daarbĳ gezond, veilig, duurzaam en sociale cohesie als leidende
waarden.
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Gelijke kansen
D66 laat iedereen vrĳ, maar niemand vallen. We willen voor iedereen de vrĳheid om te
zĳn wie je bent, de kans je talenten te ontplooien en de ruimte te streven naar wat je
belangrĳk vindt. Ongeacht je geslacht, huidskleur of waar je wieg gestaan heeft. En
daar gaat het mis. Nederland groeit scheef en Vlaardingen doet dat ook. Het lukt
steeds minder om mensen gelĳke kansen te bieden. Dat is een ernstig tekort en D66
wil dat bestrĳden.
Het begint met meer aandacht voor onderwĳs. Al voor de start op de basisschool heeft
een aanzienlĳk deel van de Vlaardingse kinderen een ontwikkelingsachterstand. Aan
het eind van het voortgezet onderwĳs zĳn veel jongeren nog laaggeletterd. Als ouders
niet hoogopgeleid zĳn en geen uitgebreid netwerk hebben, kunnen ze hun kinderen
vaak niet de stimulans en begeleiding bieden voor een optimale ontwikkeling. We doen
te weinig om er voor te zorgen dat deze kinderen wel een gelĳke kans krĳgen zich te
ontplooien. D66 vindt het een top prioriteit om dit samen met het onderwĳs aan te
pakken.
Om kansen te kunnen aangrĳpen moet je
goed in je vel zitten, je gezond voelen, niet
angstig zĳn, genoeg te eten hebben. Daar
schort het nogal eens aan en D66 wil dat de
gemeente daar oog voor heeft. Geen
vermĳdbare stress veroorzaken, een gezonde
levensstĳl stimuleren en wie dat nodig heeft
een steuntje in de rug bieden. Dat betekent
ook stimuleren dat mensen genoeg bewegen,
bĳvoorbeeld met een mooi fietsplan voor de
stad. Voor voeding van de gezonde keus de
makkelĳke keus maken. Geen snackbars
dichtbĳ het voortgezet onderwĳs. Ook voorkomen dat mensen zich tweederangsburger
gaan voelen. Voor politie en handhaving spelen afkomst, huidskleur of religie geen rol
en mensen worden alleen geconfronteerd met de gevolgen van hun eigen gedrag.
Gelĳke kansen speelt ook bĳ het aanbod van de cultuursector om jezelf creatief te
uiten. D66 wil dat de sector samen met jongeren zoekt naar mogelĳkheden om een
breder scala aan activiteiten te ontwikkelen.
Door kansengelĳkheid hoog op de agenda te zetten, kunnen we scheefgroei tegengaan
en er voor zorgen dat Vlaardingen een mooie stad blĳft waar iedereen zich kan
ontwikkelen en op zĳn eigen manier kan meedoen.

Geld voor de stad
We hebben grote ambities en het zal wat kosten die te realiseren. D66 wil dat doen
binnen de kaders van een verantwoord financieel beleid. Daarvoor is nodig dat we de
inkomsten verhogen, bĳvoorbeeld via subsidies. De aflopende
erfpachtovereenkomsten worden de komende jaren marktconform aangepast. Dat
geldt ook voor het grondbeleid. Door ons te richten op een betere balans in de stad
houden we per saldo meer geld over. Er komen meer mensen die kunnen bĳdragen en
minder mensen die een beroep moeten doen op financiële steun van de gemeente.
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