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Voorwoord lijsttrekker
Met veel plezier presenteert D66 het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 voor Heerjansdam en
Zwijndrecht, waarin we onze plannen en ideeën voor de komende vier jaar toelichten.
Begin jaren ’80 stond mijn wieg in een fijn (t)huis aan de Juliana van Stolbergstraat. Een straat
in het oude centrum van Zwijndrecht. Ik ben meerdere keren verhuisd, maar nooit buiten de
gemeentegrenzen. Nu woon ik hier met mijn eigen gezin. Zwijndrecht past me. De mensen, de
mentaliteit, het verenigingsleven, de voorzieningen, de drukte wanneer je wilt en de natuur
wanneer je daar behoefte aan hebt. Het is een mooie plek om op te groeien, te wonen en te
ondernemen.
Maar Zwijndrecht kent ook uitdagingen: kinderen in de jeugdzorg, inwoners die niet zichtbaar
zichzelf kunnen zijn, armoede, te weinig woningen, maar ook een versteende leefomgeving, en
een communicatie vanuit het gemeentehuis die beter moet. D66 wil dat Zwijndrecht een
gemeente is die de uitdagingen aankan. Waar inwoners veerkrachtig zijn, waar duurzaamheid
en groen centraal staan en waar iedereen prettig kan opgroeien, wonen en werken. Een
gemeente waar iedereen een mooie toekomst heeft.
D66 werkt aan die toekomst. Dat doen we door de (mentale) gezondheid van inwoners
centraal te stellen bij elk beleid1. Door hulp en ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is.
Door inwoners actief te betrekken bij gemeentelijke plannen en beleid. Door woningen te
bouwen voor jonge gezinnen, maar ook woonvormen waar inwoners prettig oud kunnen
worden. Door te investeren in duurzaamheid en groen zodat de leefbaarheid verbeterd. Door
het ondernemersklimaat te verstevigen. Door cultuur en sport voor iedereen toegankelijk te
maken. En uiteraard door te investeren in goed onderwijs en een prettig schoolklimaat. Alle
kinderen moeten dezelfde kansen krijgen. Kinderen zijn immers de toekomst.
D66 wil dat Zwijndrecht voor iedereen een fijne plek is om op te groeien, te wonen en te
ondernemen. Waar je wieg ook staat of heeft gestaan. Ongeacht achtergrond, etniciteit,
identiteit of geaardheid. Wij zetten ons daar keihard voor in. Dit doen we uiteraard in
samenwerking met de andere fracties en het college, maar altijd vanuit onze kernwaarden.
Met het progressieve programma dat je nu voor je hebt als basis. Een programma met de
nodige ambitie om de uitdagingen waar we als gemeente voor staan het hoofd te bieden. Ik
nodig jou uit om met ons mee te doen. D66 heeft jou nodig.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.

Sabine Schipper
Lijsttrekker D66 Zwijndrecht en Heerjansdam

1

D66 Zwijndrecht stelt Positieve Gezondheid centraal. Wil je hier meer over weten, kijk dan op www.iph.nl
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Kernwaarden D66 Zwijndrecht
In dit verkiezingsprogramma staan de hoofdpunten waar D66 Zwijndrecht zich de komende
jaren voor inzet. Naast deze hoofdpunten zijn er nog veel andere maatschappelijke opgaven
waar de gemeente Zwijndrecht voor staat. Het bepalen van ons standpunt bij die opgaven
doen wij altijd vanuit onze kernwaarden. En aan die kernwaarden mag je ons altijd houden.

Vrijheid
D66 Zwijndrecht staat voor vrijheid. Vrijheid om jezelf te zijn, vrijheid om een mening te
hebben en te uiten, vrijheid om je eigen keuzes te maken, vrijheid om te leven op een manier
die bij jou past. Daarbij hoort dat we respectvol met elkaar omgaan en begrip hebben voor de
verschillen die er bestaan.

Eerlijkheid
Om vrij te kunnen zijn moet je ervan uit kunnen gaan dat je op een eerlijke manier wordt
behandeld. D66 Zwijndrecht staat daarom voor een open en betrouwbare gemeente, met een
gemeenteraad die toegankelijk is voor alle inwoners van Zwijndrecht. Inwoners en bedrijven
moeten het gevoel hebben dat de gemeente voor hen werkt.

Gelijkwaardigheid
De lasten en de lusten moeten zo eerlijk mogelijk over alle inwoners en bedrijven worden
verdeeld. In een gelijkwaardige gemeente draagt iedereen naar eigen vermogen bij, zonder dat
het ten koste gaat van persoonlijke groei. Alleen wanneer gelijkwaardigheid ten grondslag ligt
aan beleid kom je verder.

Verantwoordelijkheid
Bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. De vrijheid om je eigen keuzes te maken betekent
ook dat je de consequenties daarvan draagt. De positieve en negatieve. Dat geldt voor de
inwoners, de bedrijven en het bestuur van Zwijndrecht. Door samen onze
verantwoordelijkheid te nemen maken we onze gemeente beter.

Deskundigheid
Bij eerlijk en betrouwbaar bestuur hoort deskundigheid. Dat begint bij een deskundige raad en
een deskundig college. Daar waar nodig laten we ons adviseren door deskundigen uit het veld.
Door goed na te denken kunnen middelen beter worden besteed.

Besluitvaardigheid
Tot slot durft D66 Zwijndrecht besluiten te nemen, ook wanneer deze ingewikkeld zijn. Dit
doen we zo eerlijk mogelijk, zodat de positieve en negatieve gevolgen over alle inwoners en
bedrijven worden verdeeld. Daarbij handelen we zorgvuldig en op basis van inhoud. Politiek
vanuit het hoofd en in contact met het hart.
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1. Prettig Wonen
Invoering zelfbewoningsplicht
Er wordt zo snel mogelijk een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Op die manier voorkomen we
dat beleggers woningen kopen en deze vervolgens voor hoge prijzen doorverhuren. Daarmee
zorgen we ervoor dat particuliere huizenkopers een eerlijke kans hebben op de woningmarkt
in de gemeente Zwijndrecht en vergroten we de leefbaarheid van wijken. Kopers die zelf in het
huis wonen zullen meer investeren in een goede band met de buurt, een prettige wijk om in te
wonen en een goed onderhouden woning.
Woningbouw
D66 Zwijndrecht wil een passend woningaanbod, waarbij nieuw te bouwen woningen goed
aansluiten bij de vraag uit de maatschappij. Daarom zetten wij ons in voor bouwen in het
middensegment, gericht op jongvolwassenen en jonge gezinnen. Wanneer nieuwe woningen
voor ouderen gebouwd worden moet dit gericht zijn op woonvormen waar mensen prettig
ouder worden. Bijvoorbeeld woonhofjes met een gezamenlijke tuin.
Betere sociale huurwoningen
Zwijndrecht heeft van alle Drechtsteden de meeste sociale huurwoningen. Die verdeling moet
eerlijker. Daarom willen we dat er alleen nieuwe sociale huurwoningen in Zwijndrecht worden
gebouwd wanneer deze de oude sociale huurwoningen vervangen. Er komen geen extra
sociale huurwoningen. In plaats van nieuwe woningen moet juist geïnvesteerd worden in het
sneller verbeteren van de huidige sociale huurwoningen.

Duurzame woningbouw
Nieuwe huizen worden energiezuinig gebouwd (nul op de meter of beter), zowel bij nieuw
te bouwen koopwoningen als nieuwe sociale huurwoningen. D66 Zwijndrecht wil dat we
daarbij verder gaan dan de wettelijke vereisten voor duurzame bouw. Bijvoorbeeld door
circulair te bouwen met gebruik van duurzame materialen. Ook moeten aan de voorkant
duidelijke afspraken gemaakt worden over de realisatie van hoogwaardig publiek groen.
Deze opgave gaan we samen met ontwikkelaars, netbeheerders en medeoverheden zoals
provincie en het Rijk invullen.
Groene renovatie
Bij de renovatie van sociale huurwoningen is duurzaamheid het uitgangspunt. Dit moet
voor de bewoners een lagere energierekening opleveren, zodat we energiearmoede
verminderen. Daarnaast moet bij grootschalige renovaties aandacht zijn voor de groene
woonomgeving, zoals het realiseren van bomen en hoogwaardig groen. Zowel op, in, als
om het gebouw. Dit pakken we samen met de woningbouwcorporaties op, waarbij we
nadrukkelijk naar het Rijk kijken voor een bijdrage.
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Bebouwing buitengebied
De woningbouwopgave vraagt om een zorgvuldige afweging. D66 Zwijndrecht is terughoudend
ten opzichte van bebouwing in het buitengebied. Want eenmaal bebouwd kun je niet meer
terug. Maar we willen ook voorkomen dat ieder stuk groen binnen de bebouwde omgeving
volgebouwd wordt. Ons uitgangspunt is dat we meer natuur aan het buitengebied toe te
voegen, natuurgebieden met elkaar te verbinden en geen natuur op te offeren voor
woningbouw. Daarnaast willen we bekijken op welke manier we natuur aan het buitengebied
kunnen toevoegen en hoe we natuurgebieden met elkaar kunnen verbinden.
Prettige buitenruimte
Vervuiling op straat zorgt ervoor dat de leefbaarheid snel achteruitgaat. Schone straten en
wijken vindt D66 Zwijndrecht daarom belangrijk. We willen stimuleren dat inwoners hun
steentje bijdragen. Ook willen we dat de gemeente zorgt voor voldoende publieke
vuilnisbakken en handhaving bij vervuiling en overlast. Parken maken we aantrekkelijk en
netjes, zodat je daar prettig kunt sporten en recreëren. Met duurzame verlichting moet het er
ook ’s avonds netjes en veilig zijn.

Groene leefomgeving
Zwijndrecht is aangesloten bij operatie steenbreek. De missie daarvan is de trend van
verstening te stoppen, zowel in de publieke als private ruimte. Hiermee willen we onze
leefomgeving duurzaam vergroenen. Zo vergroten we de biodiversiteit. Dit doen we samen
met inwoners, bedrijven en organisaties. Om het groen te kunnen onderhouden moeten
structureel meer middelen beschikbaar worden gesteld voor beheer en onderhoud van
publiek groen.
Kleine bossen
Naast operatie steenbreek, zet D66 Zwijndrecht zich in voor de ontwikkeling van kleine
bossen, Tiny Forest, in de gemeente. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter
grootte van een tennisbaan en daarom uitermate geschikt voor de dichtbevolkte
bebouwde kom van Zwijndrecht. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders,
vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het
buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een
prettige en gezonde plek.
Schone lucht
Dankzij D66 is de gemeente Zwijndrecht aangesloten bij het schone luchtakkoord. Ook
inwoners kunnen daarbij helpen door het stoken van openhaarden en vuurkorven te
verminderen. D66 Zwijndrecht wil dat de gemeente dit stimuleert. Bijvoorbeeld met een
actie waarbij de houtskoolbarbecue ingeruild kan worden voor een elektrische.
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2. Samen Leven
Iedereen is gelijk
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. Door grenzen te stellen en ons uit te spreken. Door barrières weg te
nemen en springplanken te bieden. Naar een open, vrije samenleving met échte kansen voor
iedereen. Daarom is D66 voorstander van de ontwikkeling van beleid ter acceptatie en
emancipatie van minderheden, zoals de LHBTQI+ inwoners.
Gezondheid centraal
Wat D66 Zwijndrecht betreft wordt positieve (mentale) gezondheid centraal gesteld bij het
ontwikkelen van nieuw beleid. Gezondheid wordt daarom een vast onderdeel in alle
besluitvormende voorstellen. Het voorkomen van (mentale) gezondheidsproblemen is
belangrijk. Om te beginnen voor de personen die het betreft, maar ook voor de maatschappij.
Als we (mentale) gezondheid versterken en verbeteren kunnen mensen beter functioneren en
meedoen in hun omgeving, gezin, school of werksituatie. Daar wordt iedereen gelukkiger van.
Jeugdzorg: normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren
In Zwijndrecht hebben we al stappen gezet om de Jeugdzorg te verbeteren door deze te
normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren. Hiermee gaan we verder en het liefst nog sneller.
We zorgen ervoor dat kinderen, jongeren en gezinnen niet onnodig een etiketje krijgen en
worden geproblematiseerd. Dit doen we door mét hen te praten, in plaats van over hen. Want
pas als je kinderen, jongeren en gezinnen volledig betrekt, krijg je zicht op de problematiek en
kun je passende hulp aanbieden. Het Vivera Sociaal wijkteam willen we nog sterker
positioneren voor sociaal maatschappelijke vraagstukken zoals Jeugdzorg.
Vooruitstrevend minimabeleid
Onder aanvoering van D66 Zwijndrecht zijn stappen gezet in het bestrijden van armoede. Maar
nog steeds groeien in Zwijndrecht kinderen op in armoede en hebben mensen te maken met
schuldenproblematiek. Daarom is het tijd voor meer gedurfde stappen. Wij pleiten ervoor om
als gemeente schulden van inwoners over te nemen, om een incassotraject en het verder
oplopen van de schulden te voorkomen. Inwoners worden daarna goed begeleid om hun leven
weer op de rit te krijgen. Wanneer dit is gelukt, worden de overgenomen schulden in een
passend tempo terugbetaald.
Gastvrije gemeente
Zwijndrecht is een gastvrije gemeente waarin iedereen wordt opgenomen. Om te zorgen dat
nieuwkomers zich snel thuis voelen en om snelle inburgering te ondersteunen, is meedoen aan
onderwijs, sport, cultuur en werk van belang. Daarom krijgen nieuwkomers de sport- en
cultuurpas en begeleiding. Op die manier kunnen ze laagdrempelig met sport en cultuur, maar
ook met vrijwilligerswerk, kennismaken.
Iedereen moet mee kunnen doen
Daarom willen wij dat de gemeente zich aansluit bij het VN-verdrag Handicap. Hiermee gaat de
gemeente de verplichting aan om merkbare vooruitgang te boeken op terreinen als
toegankelijkheid, passend wonen, werk en onderwijs, een toereikend inkomen en passende
zorg, vervoer en vrijetijdsbesteding.
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3. Onderwijs en Ondernemerschap
Integrale Kindcentra als uitgangspunt
In de gemeente Zwijndrecht moeten Integrale Kindcentra het uitgangspunt zijn. Daarin komen
kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samen op één plek. De gemeente moet
daarbij de rol van partner van het ontwikkelklimaat van jonge kinderen innemen. Vanuit die rol
ondersteunt de gemeente de scholen bij het opstellen van een aantrekkelijk, op ontwikkeling
gericht dagprogramma. Voldoende geschoold personeel is ook een voorwaarde voor een goed
ontwikkelklimaat. De gemeente moet zich inzetten om de tekorten aan docenten en
begeleiders terug te dringen. Bijvoorbeeld door te helpen met hun huisvesting in Zwijndrecht.
Schoolgebouw als anker van de wijk
Een schoolgebouw is meer dan een plek waar onze kinderen voorbereid worden op de
toekomst. Het is een ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders, en ook voor alle andere
bewoners van de wijk. Daarbij hoort dat schoolgebouwen als Integrale Kindcentra
multifunctioneel gebruikt worden. Bijvoorbeeld als wijkcentrum en voor avondonderwijs.
Van school naar een baan
Als onderwijspartij weet D66 Zwijndrecht hoe belangrijk onderwijs is om goed deel te kunnen
nemen aan onze samenleving. Daar hoort een goede begeleiding naar een vervolgstudie of een
baan bij. Daarnaast staat het bedrijfsleven in Zwijndrecht te springen om goedgeschoolde
medewerkers. Wij willen dan ook dat de gemeente vanuit een faciliterende rol onderwijs en
bedrijfsleven actief met elkaar in contact brengt. Op die manier kunnen we de aansluiting
tussen onderwijs en de lokale arbeidsmarkt ondersteunen.
Prettig ondernemen
Ondernemers in Zwijndrecht moeten op de steun van de gemeente kunnen rekenen, zeker nu.
Voor startups willen we een laagdrempelig verzamelkantoor, waar flexibele werkplekken en
ruimtes beschikbaar zijn. Ook willen we één ondernemersloket, waar ondernemers heffingen
en vergunningen kunnen regelen, verwijzingen krijgen voor belastingen en handelsregisters,
maar ook terecht kunnen met vragen over subsidies en investeringsfondsen. Zwijndrecht
noemt zichzelf ‘Thuishaven van de binnenvaart’, maar wat ons betreft is dit meer een naam
dan daad. Tijd om daar samen met de maritieme sector werk van te maken.
Groenblauwe schoolpleinen
D66 wil dat alle kinderen in de gemeente Zwijndrecht gebruik kunnen maken van een
schoolgebouw met een prettig leerklimaat én een groenblauw schoolplein. Op een
groenblauw schoolplein kunnen kinderen buitenspelen in de natuur of buiten les krijgen.
Gezond en leerzaam voor kinderen, goed voor de natuur. Met ondersteuning vanuit de
gemeente willen we alle scholen in de gemeente Zwijndrecht ondersteunen bij het
realiseren van een groenblauw schoolplein.
Meer duurzaam ondernemen
Wij verwelkomen bedrijven die duurzaam willen ondernemen. We helpen met
vergunningen, het verkrijgen van subsidies en geld uit investeringsfondsen om duurzaam
ondernemen te stimuleren. Dit is onderdeel van het ondernemersloket. Met bestaande
bedrijven gaan we in gesprek hoe zij sneller kunnen verduurzamen.
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4. Sport en Cultuur
Sport- en cultuurpas
Sport, kunst en cultuur horen toegankelijk te zijn. Niet alleen omdat het leuk en leerzaam is,
maar ook omdat het goed is voor je (mentale) gezondheid. Daarom wil D66 Zwijndrecht een
sport- en cultuurpas introduceren. Met de pas kunnen alle inwoners van de gemeente
Zwijndrecht gratis sport-, kunst- en cultuuractiviteiten proberen bij aangesloten clubs en
verenigingen. Smaakt het proberen naar meer? Dan kunnen inwoners besluiten lid te worden.
Volwassen inwoners die om financiële redenen geen lid kunnen worden, ondersteunen we bij
hun lidmaatschap. Kinderen brengen we in contact met Stichting Leergeld, zodat financiën
geen drempel zijn om mee te kunnen doen.
Versterken verenigingen
Sport- en cultuurverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan onze gemeente.
Vrijwilligers zijn van grote waarde voor deze verenigingen. D66 Zwijndrecht wil dat zij
actiever worden ondersteund door de gemeente. Bijvoorbeeld door voorlichting over en
ondersteuning bij het financieel gezond houden van een vereniging. Maar ook door de
verschillende verenigingen met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar kunnen
leren of gezamenlijk kunnen optrekken in het organiseren van activiteiten.
Cultuurakkoord
Sport en cultuur zijn belangrijk voor de sociale cohesie. Ter aanvulling op het Sportakkoord
pleiten wij voor een Cultuurakkoord, waarbij de gemeente het initiatief neemt en het akkoord
actief ondersteunt. Onderdeel van het akkoord is een plek waar culturele initiatieven en
inwoners samenkomen om de leefbaarheid van de gemeente te versterken: het huis voor
kunst en cultuur. Hier vind je de bibliotheek, een multifunctionele theaterzaal (inclusief een
kleinkunstpodium), activiteitenruimtes en een goede horecavoorziening.
Monumenten
Zwijndrecht is niet zuinig geweest op monumentale panden en bijzondere dorpsgezichten. Wij
brengen daar verandering in door de monumentenlijst uit te breiden en als basis te laten
dienen bij de vaststelling van bestemmingsplannen. Ook blijven we ons inzetten voor behoud
van het historische en culturele karakter van de Watertoren en ondersteunen we plannen die
bijzondere panden in onze gemeente in ere herstellen. Denk aan de molen in Heerjansdam en
de Margrietschool bij de Antoni van Leeuwenhoekstraat.
Sportparken verduurzamen
Dankzij D66 is een pilot gestart voor sportverenigingen die willen verduurzamen. D66 blijft
zich hier voor inzetten. Met professionele begeleiding moeten alle verenigingen hun
steentje bij kunnen dragen. Daarbij zal de verduurzaming ook zorgen voor structureel
lagere kosten voor verenigingen, bijvoorbeeld op elektriciteit door zonnepanelen.
Duurzame speelparken
Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. D66 wil dat de publieke
speelparken in Zwijndrecht op een zelfde manier worden ontwikkeld als de groenblauwe
schoolpleinen. Voor het beheer en onderhoud van publieke speelparken moeten
structureel voldoende middelen beschikbaar zijn.
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5. Verkeer en Veiligheid
Verbeteren doorstroming verkeer
Wanneer verkeer goed doorstroomt ontstaat een veilige situatie op de weg. D66 wil daarom
een periodieke externe evaluatie van het verkeersplan, zodat tijdig bijgestuurd kan worden
wanneer knelpunten ontstaan. Ook willen we dat het vrachtverkeer op de Munnikensteeg
beter kan doorstromen, zodat geluidsoverlast en uitstoot teruggedrongen worden. Bij de
inrichting van de lokale infrastructuur stellen we de veiligheid van voetgangers en fietsers
centraal. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van het fietspad bij de Burgemeester Jansenlaan.
Goed en toegankelijk openbaar vervoer: bus, trein én waterbus
Goed en toegankelijk openbaar vervoer zijn een voorwaarde om te zorgen dat inwoners zich
veilig van en naar school, werk en sociale activiteiten kunnen verplaatsen. De gemeente moet
zich hier hard voor maken. Daarbij horen buslijnen die aansluiten op het treinverkeer en een
goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van onze industrieterreinen. Ook de waterbus is
een belangrijk en duurzaam onderdeel van openbaar vervoer. Wat D66 betreft breiden we dit
verder uit naar Sliedrecht en de Hoeksche Waard. Daarnaast maken wij ons hard voor een
nachtverbinding per trein of bus in het weekend van en naar uitgaansgelegenheden.
Verminderen vuurwerkoverlast
De afgelopen twee jaar gold een vuurwerkverbod met oud en nieuw. Een goed moment om in
Zwijndrecht en Heerjansdam het particuliere vuurwerk te vervangen door professionele
vuurwerkshows. Op die manier beperken we de overlast, schade en milieuvervuiling. Ook
voorkomen we vuurwerkslachtoffers.
Herkenbare handhaving
Handhaving is er om de gemeente veilig te houden. Dat kunnen handhavers het beste doen
wanneer ze de buurt en haar inwoners goed kennen. D66 wil dat onze BOA’s de komende
jaren hier meer ruimte voor krijgen. Op die manier kunnen zij beter inschatten waar
problemen ontstaan, zodat vaker preventief gehandeld kan worden. Daar hoort een goede
samenwerking met de politie, zorginstanties en wijkpreventieteams, zoals het Vivera Sociaal
wijkteam, bij.
Duurzame infrastructuur
Binnen Zwijndrecht zijn we, mede door steun van D66, goed onderweg in het
verduurzamen van onze infrastructuur. De renovatie van de Jeroen Boschlaan is een mooi
voorbeeld. Wij blijven ons hiervoor inzetten. Ook streven we naar een volledig elektrisch
wagenpark voor de gemeente en voldoende publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s
en fietsen.
Groene geluidswanden
Het spoor en de A16 zijn onlosmakelijk aan onze gemeente verbonden. Beide lopen dwars
door Zwijndrecht en het spoor gaat vlak langs Heerjansdam. Wij willen dat de gemeente
zich maximaal inzet om de geluidswanden langs snelweg en spoor versneld te vergroenen.
Een groene geluidswand zorgt voor minder geluidsoverlast en neemt meer fijnstof.
Daarnaast heeft het ook aantoonbare positieve invloed op de mentale gezondheid van
omwonenden.
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6. Bestuur en Financiën
Samen met onze inwoners
D66 Zwijndrecht heeft zich altijd ingezet om inwoners mee te laten beslissen en dat blijven we
doen. De gemeente moet inwoners betrekken vanaf het moment dat er sprake is verandering
in hun leefomgeving. Ook steunen wij de dorpsraad in Heerjansdam, de wijkplatforms in
Zwijndrecht, de seniorenraad en de inwonersadviesraad sociaal domein. De komende jaren
wordt nog sterker ingezet op digitale inwonersbijeenkomsten en enquêtes via sociale media.
Wat ons betreft wordt digitale burgerparticipatie een volwaardige wijze van participeren in de
gemeente. Daarnaast willen we de jongerenraad verder versterken en zorgen voor
continuïteit. Zij krijgen de positie om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de
gemeenteraad en het college.
Regie op eigen beleid, samenwerken als het kan
In Zwijndrecht houden we regie op ons beleid, zodat het beleid zo dicht mogelijk op de
uitvoering wordt vormgegeven. Samenwerken met andere gemeenten doen we wanneer we
daar een helder gezamenlijk belang bij hebben. In dat geval zoeken we actief de samenwerking
op. Dit betekent ook dat een fusie tot een Drechtstad niet aan de orde is.
Gezonde en eerlijke gemeentefinanciën
We streven naar een gezonde financiële positie voor Zwijndrecht. Daar hoort bij dat we slim
investeren en alleen meedoen aan projecten die bijdragen aan een duurzame en leefbare
gemeente. Een goed onderbouwd en deskundig opgesteld plan hoort hier bij. Daarnaast willen
we een eerlijke verdeling van de lasten, waarbij je betaalt naar gebruik. Lastenverhoging is alleen toelaatbaar wanneer dit leidt tot waarneembaar betere voorzieningen voor de inwoners.
Inzicht in de begroting
De begroting en verantwoording moeten helder inzicht geven in de financiële situatie van de
gemeente Zwijndrecht en begrijpelijk zijn opgesteld. Kosten worden geboekt op de posten
waar ze thuishoren. Als taken uitbesteed worden aan bijvoorbeeld gemeenschappelijke
regelingen, moet inzichtelijk zijn wat daarvan de kosten en opbrengsten zijn. Alleen dan kan de
gemeenteraad haar controlerende functie goed uitoefenen.
Regionale Energie Strategie (RES)
D66 Zwijndrecht ondersteunt de doelen van de RES, maar wil meer daadkracht. Dus
minder praten en vooral meer doen. Het tempo moet omhoog, omdat anders de doelen
niet gehaald worden. Wij willen vooral inzetten op Zon op Dak. Ieder geschikt dak in onze
gemeente moet gebruikt worden voor zonnepanelen. Het aanleggen van zonneparken
heeft niet onze voorkeur, omdat we de beperkte ruimte beter kunnen benutten voor
woningbouw of natuur. Wij willen absoluut geen windmolens in de gemeente.
Duurzaamheidsplatform
Het verduurzamen van de gemeente doen we samen. Daarom is het belangrijk om alle
belanghebbenden bij elkaar te brengen. Samen komen we tot de beste ideeën en kunnen
we het best mogelijke resultaat bereiken. De gemeente moet het initiatief nemen voor een
duurzaamheidsplatform, waar ondernemingsverenigingen, woningcorporaties, de
jongerenraad, wijkplatforms en andere maatschappelijke organisaties samenkomen.
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Meer weten?
Op www.d66zwijndrecht.nl en op onze facebookpagina (facebook.com/D66Zwijndrecht) is
informatie te vinden over onze kandidaten, onze activiteiten en onze standpunten. Heeft u een
vraag aan ons? Neem contact op via info@d66zwijndrecht.nl of laat een berichtje achter op
onze facebookpagina.

Kandidaat raadsleden gemeenteraadsverkiezingen 2022
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Sabine Schipper, lijsttrekker en raadslid/fractievoorzitter
Cynthia van der Graaf, raadscommissielid
Frank Trijsburg, raadslid
Dana Gooijer, raadscommissielid
Wim van Pelt
Arjan van der Graaf
Ronald de Meij, wethouder

