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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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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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