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VV2000/Leefbaar Vlaardingen 
 
Als een van de oudste lokale partijen in de Vlaardingse gemeenteraad hebben wij 
bijna 25 jaar ervaring met het “reilen en zeilen” van de Vlaardingse politiek.  
 
Uitdagingen of problemen los je niet op door hard te roepen dat het niet goed gaat of 
allemaal anders moet. Als je iets wil bereiken dan is de samenwerking de sleutel tot 
succes. 
 
Juist daarom, hebben wij ingezet op samenwerking met de overige partijen en hebben 
daardoor de afgelopen vier jaar resultaten geboekt die er niet om liegen. Zie laatste 
bladzijde voor een overzicht. 
 
VV2000/Leefbaar Vlaardingen is een no-nonsense partij, die geen standpunten uit 
Den Haag hoeft te verdedigen, opkomt voor de Vlaardinger zonder hem te betuttelen, 
die niet om de feiten heen draait, alles kritisch beoordeeld, geen loze belofte doet of 
je verrast met een konijn uit de hoge hoed.  
 
Wij bieden je een eerlijk realistisch en uitvoerbaar programma! Voor iedereen, nu en 
later.   
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Veilig 
 
Vlaardingen krijgt de veiligheid en overlast maar niet onder controle. Schrikbarende 
veiligheidscijfers jaar na jaar op geweldmisdrijven, diefstallen en vernieling. Het 
bestaande pappen en nathouden beleid is hier de grootste oorzaak van. Hoewel er 
grof geld wordt uitgegeven om deze problemen op te lossen heeft het weinig tot geen 
resultaten opgeleverd. 

Cameratoezicht 

Het door VV2000/Leefbaar Vlaardingen gerealiseerde cameratoezicht is nog het 
meest effectief wanneer de camera`s live uitgelezen worden. Leefbaar vindt dat het 
tijd is voor beleid dat werkt. 

De stadsmarinier 

Wij voeren de Stadsmarinier in! Vlaardingen heeft dezelfde veiligheidsproblemen als 
Rotterdam waar de Stadsmarinier al sinds 2002 zeer effectief is en de veiligheid enorm 
heeft verbeterd. Het zijn ‘superambtenaren’, speciaal door het college van 
burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in 
bepaalde gebieden op te lossen. 
 
Een Stadsmarinier kent zijn wijk. De Stadsmarinier loopt veel over straat en gaat met 
bewoners en ondernemers in gesprek. Zo nodig gaat een Stadsmarinier ook samen 
met bewoners en ondernemers op stap, bijvoorbeeld om problemen met eigen ogen 
te zien. Daarnaast heeft hij het mandaat om de Politie, Handhaving en Toezicht en 
alle afdelingen van de ambtelijk organisatie rechtstreeks aan te sturen. Hij is als een 
metselaar, die zorgt voor het cement tussen de stenen, de noodzakelijke 
verbindingen. Ook spoort hij ‘blinde vlekken’ op, zaken waar de reguliere organisaties 
geen zicht op hebben. 
 
Meer lezen over de Rotterdamse Stadsmariniers kan hier: 
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsmariniers/ of scan de 
code  

Lik-op-stuk 

Verder moet er een goed lik-op-stuk beleid komen, wie vernielt betaald of wie zich in 
de openbare ruimte misdraagt krijgt een stevige boete, het is klaar met het vriendelijk 
vragen of het de andere kant op kijken beleid van de afgelopen jaren. Preventieve 
maatregelen zijn prima, maar wanneer iemand dan alsnog over de scheef gaat moet 
dit stevige consequenties hebben. 
 

• Cameratoezicht wordt actief uitgelezen 
• Invoering Stadsmarinier 
• Lik-op-stuk beleid!  

https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsmariniers/
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Duurzaam 
 
VV2000/ Leefbaar Vlaardingen is voor duurzaamheid! Dit moet betaal- en bereikbaar 
zijn voor iedere Vlaardinger en bijdragen aan de leefbaarheid van Vlaardingen. 

Participatie 

Naast de bekende duurzaamheidsuitgangspunten zoals CO2-neutraal bouwen, 
zonnepanelen op daken leggen en windenergie gebruiken is het hoog tijd om verder 
te kijken. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. De meest duurzame innovatieve 
ideeën komen uit de maatschappij zelf, bij jou vandaan.  
 
De gemeente moet goede oplossingen voor problemen verbinden met het 
bedrijfsleven, niet alleen lokaal maar ook in de metropoolregio, zo werken we met 
elkaar in plaats van langs elkaar. Leefbaar wil betaalbare en schone 
energievoorziening in Vlaardingen en dat kan op meerdere manieren gerealiseerd 
worden. 

Jouw Straat 

Wind, water en zon hebben we volop in de stad, maar we maken er niet genoeg 
gebruik van, dat gaan we beter doen in de aankomende vier jaar door o.a. bestaande 
subsidieregelingen actief onder de aandacht te brengen. Maar denk ook eens aan 
vergroening in de straat. Met een wijkdeal kost jou dat niets! Jij krijgt er een gezellige 
straat voor terug en je hebt minder kans op natte voeten door overtollig water. 

Vervoer 

Daarnaast hebben we nog vervoer waar veel kansen liggen, want hoe je het ook went 
of keert, de kortste route van punt A naar B is de meest duurzame route. In 
Vlaardingen wordt daar niet over nagedacht en daardoor worden er onnodig wegen 
en straten afgesloten. Leefbaar vindt dat wegen en straten die een doorgaande route 
door onze stad vormen niet afgesloten kunnen worden. 

Nog geen milieuzone 

Hoewel we blij zijn dat steeds meer mensen een elektrische auto of scooter rijden zijn 
wij realistisch genoeg om te weten dat niet iedereen dit kan betalen. Wij weten ook dat 
niet iedereen kan fietsen of lopen en daarom afhankelijk zijn van hun auto of scooter. 
Het gaat onze partij dan ook op dit moment te ver om milieuzones in te voeren voor 
oudere auto`s. 
 

• Duurzaamheid is betaalbaar en draagt bij aan een leefbaar 
Vlaardingen 

• Groene tuinen stimuleren en geen terrastegelbelasting 
• Vergroening stimuleren 
• Duidelijkheid over subsidiemogelijkheden 
• C02-neutraal en gasloos bouwen 
• Geen milieuzones, zonder subsidieregelingen voor oudere 

voertuigen  
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Wonen 
 
Vlaardingen heeft meer woningen nodig. De bouw van woningen heeft door de 
economische crisis een achterstand opgelopen. Nu de woningmarkt aantrekt moet dit 
worden ingehaald. Oude sociale huurwoningen gaan daadwerkelijk op korte termijn 
tegen de vlakte! 

Woningen voor studenten en senioren 

Op dit moment is er vraag naar eengezinswoningen, zowel voor huur (sociale en vrije 
sector) als koopwoningen (tussen de 2 en 3 ton). Maar ook woningen voor studenten 
en senioren zullen onze aandacht hebben. Nu de verzorgingshuizen zijn verdwenen, 
is er behoefte aan alternatieven. Zodat ouderen niet vereenzamen en zorg dicht in de 
buurt is. Huidige initiatieven, zoals Vaartland en Parc Drieën-Huysen, zijn niet 
voldoende. 

Rotterdamwet 

Uit onderzoek blijkt dat de Rotterdamwet, in Vlaardingen ontstaan in Actieplan Wonen 
in 2008, niet werkt! Welwiswaar voorkomt de Rotterdamwet, dat probleem wijken 
verslechteren. Echter het zorgt ook voor een verschuiving van de problemen. Juist 
daarom, is herstructureren van de probleemwijken de enige oplossing. 

Duurzaam 

Duurzaam bouwen is de nieuwe standaard voor woningen. Zowel voor nieuwe huur- 
als koopwoningen is dit de norm. Denk hierbij aan CO2-neutraal, gasloos, 
zonnepanelen enzovoorts. Bij het ontwikkelen van nieuwe buitenruimten dienen 
duurzaamheid en vergroening een vast onderdeel te zijn. 

Particuliere woningverbetering 

Maar ook eigenaren van oudere woningen, zoals in ‘t Ambacht, willen we stimuleren 
om duurzaam te investeren in hun woning. Door middel van het project particuliere 
woningverbetering, waarbij een huiseigenaar een lening af kan sluiten tegen een laag 
rentetarief, waarbij de gemeente borg staat, uit te breiden. Op dit moment is dit al 
mogelijk in de Westwijk, VOP en Oostwijk. Wij willen dit uitrollen naar de rest van 
Vlaardingen! 

Starterslening 

Startersleningen zijn op dit moment mogelijk als de verwervingskosten maximaal € 
186.500,- zijn. Leefbaar heeft dit al kunnen verhogen van € 160.000,- naar het huidige 
maximum. Wij willen dit gelijk trekken met de buurgemeenten, waar de grens nu op € 
225.000,- ligt. 
 

• Inhaalslag in de bouw van eengezinswoningen, zowel voor huur 
(sociale en vrije sector) als koopwoningen (tussen de 2 en 3 ton) 

• Woningen voor studenten en ouderen 
• Sloop van oude sociale huurwoningen 
• Duurzaam wonen is de norm 
• Particuliere woningverbetering in heel Vlaardingen 
• Startersleningen uitbreiden tot € 225.000,-  
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Zorg 
 
Het uitgangspunt van VV2000/Leefbaar Vlaardingen is dat iedere Vlaardinger recht 
heeft op zorg. Wie hulp nodig heeft en hulp wil, moet hulp krijgen! Sinds januari 2015 
is de gemeente verantwoordelijk voor jouw zorg. 

Niet op orde 

Leefbaar maakt zich zorgen. Hoe kan het zijn dat de zorg niet goed geregeld is, terwijl 
er op dit moment geld wordt overgehouden op het sociale domein. Juist daarom, 
vinden wij de geboden zorg in Vlaardingen niet goed. Veel ouderen in Vlaardingen 
hebben hun hulp aan huis terug zien lopen van drie/vier uur per week naar één uurtje, 
dat vinden wij schandalig. De gemeente heeft haar zaakjes niet goed op orde. Zorg is 
maatwerk, geen situatie is exact hetzelfde. 

Eerlijke contracten 

Thuiszorgmedewerkers hebben het zwaar. Ze krijgen geen fatsoenlijk salaris en ook 
nog eens korte contracten. Dit komt door de wurgcontracten die het huidige College 
heeft afgesloten met de thuiszorgorganisaties. Leefbaar wil eerlijke contracten. Zodat 
ook zij een normaal salaris en een vast contract kunnen krijgen. 

Wijkteams 

De sociale wijkteams werken verre van optimaal. Er zijn weer te veel tussenschakels 
gecreëerd, waardoor de zorg die nodig is onnodig wordt vertraagd. Leefbaar vindt het 
absurd dat zorgprofessionals voor een WMO-aanvraag naar het sociale wijkteam 
worden gestuurd. In plaats van dat zij deze aanvraag direct bij ROG-plus in kunnen 
dienen. Zorgprofessionals vragen niets meer aan, dan wat de patiënt of cliënt echt 
nodig heeft om veilig zelfstandig thuis te kunnen wonen. 

Jeugdzorg 

Jeugdzorg is ook nog niet goed geregeld. Er zijn wachtlijsten om voor jeugdzorg in 
aanmerking te komen. Het duurt soms maanden voordat er een traject wordt opgestart 
en er daadwerkelijk hulp wordt geboden, dat is onacceptabel natuurlijk. Om maar te 
zwijgen over het feit dat de meesten hulptrajecten slechts zes maanden mogen duren. 
Alsof jeugdproblemen altijd binnen zes maanden kunnen worden opgelost! 

Geen duidelijk regels 

Al de eerder genoemde problemen hebben gemeen, dat de gemeente haar zaken niet 
op orde heeft. Wat wordt veroorzaakt doordat de gemeente geen duidelijke regels 
heeft opgesteld voor de hulp/zorg verlenende organisaties. Nota bene dit zijn de 
organisaties, die door de gemeente betaald worden om al dit soort zaken goed voor 
jou te regelen.  
 
Leefbaar wil duidelijke regels stellen zodat het voor iedereen duidelijk is. Wanneer en 
voor welke zorg je in aanmerking komt en hoe die zorg moet worden verleend.  
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Eenzaamheid 

Verder zal Leefbaar zich met onze samenwerkingspartner AOV inzetten om de 
eenzaamheid effectief te bestrijden. Wij willen samen nieuw beleid ontwikkelen voor 
inwoners die nu tussen wal-en-schip vallen.  
 
Bijvoorbeeld de oudere mantelzorger die de partner verliest. En die in de tijd zelf ook 
zorgbehoeftig is geworden. Raakt niet alleen de partner, maar ook de aan hun 
verleende zorg kwijt. Dit komt doordat de goedgekeurde zorgindicatie op naam van 
de partner stond. Tijdens het rouwproces wordt iemand dan ook nog een 
geconfronteerd met het regelen van de eigen zorg aan huis.  
 
Wij vinden het ongelooflijk dat dit niet goed is geregeld in Vlaardingen. Eenzaamheid 
is volksziekte nummer 1. Juist Vlaardingen heeft met name veel oudere inwoners die 
erg eenzaam zijn. Wij willen dat vrijwilligers een training kunnen volgen om 
eenzaamheid te herkennen en leren hier op de juiste wijze mee om te gaan. Verder 
vinden wij dat gratis openbaar vervoer voor ouderen en de Argosmobiel, bijdragen 
aan de bestrijding van eenzaamheid. Wij maken ons hard om dit beleid, wat recent 
met de hulp van meerdere partijen is gerealiseerd, in stand te houden. 

Collectieve zorgverzekering 

Tot slot willen wij in kaart brengen of het mogelijk en wenselijk is, om een collectieve 
zorgverzekering te realiseren naar het Rotterdamse model Wanneer blijkt dat dit voor 
Vlaardingen alleen geen haalbare zaak is, dan willen we hier de andere 
regiogemeenten bij betrekken.   
 
Kijk voor meer info over het Rotterdams model op: 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vgz-rotterdampakket/ of scan  

SEH 

VV2000/ Leefbaar Vlaardingen zal zich blijven inzetten om de Spoedeisende hulp en 
de geboortezorg zich in de buurt te houden. 
 

• Zorg is maatwerk 
• Geld voor de zorg gebruik je voor de zorg 
• Eerlijke contracten voor de thuiszorg 
• Behoud gratis openbaar vervoer voor ouderen 
• WMO-aanvragen moeten eenvoudig en snel  

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vgz-rotterdampakket/
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Integratie 
 
Of je nu geboren bent in Vlaardingen of niet, wanneer je in Vlaardingen woont, ben je 
een onderdeel van de Vlaardingse samenleving. Als bewoner van deze stad tel je en 
doe je mee! Je hebt het recht op hulp als je dat nodig hebt. Maar je hebt ook de plicht 
om je normaal te gedragen. VV2000/Leefbaar Vlaardingen is tegen alle vormen van 
discriminatie zowel negatief als positief. Laat dat helder zijn, al veel te lang worden de 
integratieproblemen onder het tapijt geveegd. Wie publiekelijk de integratie 
problematiek durft te benoemen, wordt afgeschilderd als racist. 

Gelijke monniken gelijk kappen 

Wij zijn van mening door juist de problemen te erkennen, je dan in ieders belang 
gerichte maatregelen kunt nemen. Integratie begint bij de Nederlandse taal. Wie 
weigert Nederlands te leren, krijgt geen hulp meer van de gemeente. De gemeente 
regelt geen hypotheek voor vluchtelingen, leer de taal, zoek een baan, dan kan je een 
huis huren of kopen net als de rest van de Vlaardingse inwoners die elke dag hun 
stinkende best doen. Waarom krijgen jonge statushouders, die niet op hun ouders 
kunnen terugvallen 200 euro meer als Vlaardingse jongeren in dezelfde situatie. 
Leefbaar is voor gelijke monniken, gelijke kappen 

Normen en waarden 

Op straat gedraagt men zich normaal, er wordt niet gesist naar dames, 
homoseksualiteit is hier alom geaccepteerd en mannen en vrouwen zijn gelijk. Kan je 
je hierin vinden dan bent je van harte welkom in een mooi leefbaar Vlaardingen. 

Geen betutteling 

Leefbaar vindt dat de Vlaardingse migranten in hun kracht moeten worden gezet. We 
bieden ondersteuning aan de inwoners die hulp nodig hebben zonder deze mensen 
te betuttelen. Wij gaan niet in de weg staan, wanneer mensen prima in staat zijn om 
zonder overheidsbemoeienis hun eigen kansen te creëren. 

Statushouders  

Vlaardingen heeft de afgelopen jaren veel meer statushouders gehuisvest dan de 
overheid heeft opgelegd. Leefbaar denkt dat dit minder kan. Wij hoeven niet het 
braafste jongetje van de klas te zijn. Door dit beleid is huisvesting van onze 
Vlaardingse jongeren zwaar onder druk komen te staan. 
 

• Integratieproblematiek inzichtelijk en bespreekbaar maken 
• Taaleis verbinden aan uitkeringsbeleid 
• Integratiebeleid, gelijke monniken gelijke kappen 
• Minder statushouders huisvesten  
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Arbeidsmigranten (uit Midden en Oost-Europa) 
 
Overlast van arbeidsmigranten moet stevig worden aangepakt. Vervuiling op straat, 
met 5 man een driekamerwoning betrekken en dronken, schreeuwend over straat 
gillen naar elkaar is in veel straten de orde van de dag. VV2000/Leefbaar Vlaardingen 
vindt dat er stevige regels moeten komen om dit soort woonoverlast aan banden te 
leggen. Wie zich niet aan deze regels houdt krijgt hoge boetes.  
 
Wij vinden het te gek voor woorden dat de het huidige gemeentebestuur niet eens 
weet hoeveel arbeidsmigranten in Vlaardingen wonen. De voorzichtige gok van dit 
bestuur is dat minimaal 1000 mensen niet als woonachtig staan ingeschreven. Wij 
denken dat dit er veel meer zijn. Kijk in de straten om je heen en vergelijk dat met de 
cijfers van bijvoorbeeld afval in Vlaardingen. Niemand gelooft toch zeker dat 
Vlaardingers per jaar, 100 kilo per persoon meer afval weggooien dan inwoners van 
andere steden! 

Te veel in te klein 

De gemeente heeft afspraken gemaakt met 2 uitzendbureaus om de huisvesting om 
hun arbeidsmigranten te regelen. Huidige locatie is de Valkenhof en hier is het netjes 
geregeld. Er is een huismeester. Wanneer regels overtreden worden, heeft dit grote 
consequenties voor de arbeidsmigrant.  
 
Echter het blijkt dat steeds meer appartementen worden opgekocht door andere 
uitzendbureaus en investeerders, waardoor je steeds meer arbeidsmigranten in jouw 
woonwijk ziet. Vaak wonen zij met te veel mensen in een te kleine ruimte!  VvE’s 
worden aan hun lot overgelaten en hebben geen mogelijkheid om de leefbaarheid in 
en rondom hun complex te bewaken. Door de grote doorloop is het einde zoek, heb 
je de ene groep net opgevoed, kan je aan de volgende beginnen. 

Grootschalige huisvesting 

Wij willen geen grootschalige huisvesting voor Polen of andere MOE-landers aan de 
Zwanensingel of aan de Nijverheidsstraat. 

Mogelijkheden 

Leefbaar vindt dat er een goed beleid moet komen voor arbeidsmigranten. Er is veel 
meer mogelijk dan wat de gemeente Vlaardingen nu doet! Dit lost zoveel problemen 
op! 
 

• Apart meldpunt overlast 
• Registratie van arbeidsmigranten 
• Een verhuurvergunning wordt verplicht voor de verhuur van 

appartementen door uitzendbureaus en investeerders 
• Integratie van arbeidsmigranten bevorderen 
• VvE’s effectief ondersteunen 
• Invoeren bestuurlijke boete 
• Geen grootschalige huisvesting in woonwijken  
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Burgerparticipatie 
 
VV2000/Leefbaar Vlaardingen dankt alle inwoners die zich inzetten voor onze mooie 
stad. Wij realiseren ons dat we veel van jullie vragen. Velen zijn ook al mantelzorger 
of vrijwilliger bij een vereniging of op school. 

Bewoners zijn ervaringsdeskundige 

De bewoners zijn de ervaringsdeskundige van hun eigen woonomgeving! Of het nu 
gaat over bomen, parkeerplaatsen, ondergrondse afvalcontainers of stoepen, jij weet 
zelf het beste wat wel of niet in je straat werkt. Juist daarom, vindt Leefbaar dat jullie 
daarover meebeslissen 

Schijnparticipatie 

Op dit moment is er jammer genoeg vaak sprake van schijnparticipatie. Plannen zijn 
al gemaakt, beslissingen al genomen en daarna vragen we nog de input van onze 
bewoners. Dit zorgt voor veel frustratie. Dit moet beter! 

Op straatniveau 

De huidige vorm van burgerparticipatie, die bestaat uit een groep enthousiaste 
bewoners uit de hele wijk, hebben fantastisch werk gedaan in de afgelopen jaren en 
daar danken wij hen voor. Toch is het voor Leefbaar in de afgelopen jaren duidelijk 
geworden dat de wijkplatforms anders moeten worden ingevuld. De belangen van de 
ene straat kunnen namelijk sterk afwijken van de andere straat en dan kom je er op 
wijkniveau niet meer samen uit en krijgt uiteindelijk niemand wat hij echt wil. 

Direct informeren 

Daarnaast moet de gemeente je veel actiever informeren en consulteren over 
bedachte plannen. De afgelopen twee jaar is er veel onvrede ontstaan over 
ongewenste ontwikkelingen in een aantal wijken. Veel onrust en onvrede kan 
voorkomen worden. Wanneer de gemeente duidelijker is, je vooraf informeert over wat 
de plannen zijn, in hoeverre je hierover mag mee denken en veel belangrijker in over 
wat je mag mee beslissen, het gaat ten slotte over jouw straat! 

Referendum 

Leefbaar is voor een pilot met referenda over belangrijke thema’s die de hele stad aan 
gaan. Dit referenda moet laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn en niet 
alleen via internet. 

Een eigen plek in de wijk 

Vlaardingers zijn actief betrokken bij hun stad, daar bestaat bij ons geen twijfel over. 
Wij zijn daarom dan ook realistisch genoeg, dat bij die betrokkenheid ook een locatie 
hoort. Waar je bijeen kunt komen om te vergaderen en om al die mooie ideeën uit te 
werken. Om ervoor te zorgen dat het niet bij plannen of ideeën blijft, heb je ook een 
plek nodig om ze waar te maken. Wat dan weer bijdraagt aan het vergroten van  de 
betrokkenheid van de bewoners in de wijk. Je moet bijeen kunnen komen zonder dat 
je afhankelijk bent van het vergaderschema van de gemeenteambtenaren. Daarom 
heb je een plek in de woonwijk nodig.  
Leefbaar wil deze plekken weer realiseren in de wijken, dit betekent overigens niet dat 
daarmee alle oude wijkcentra weer worden geopend. Daar zijn wij eerlijk over, 
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daarvoor is niet genoeg geld beschikbaar. Kleinschalige locaties in de eigen wijk is 
wat wij kunnen en willen realiseren. 
 

• Bewoners zijn ervaringsdeskundige van hun eigen woonomgeving 
• Geen Schijnparticipatie 
• Plek in de wijk  
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Winkels, Parkeren en Horeca in de Binnenstad 
 
Het gaat niet goed met de binnenstad, dat kan iedereen zien. De ene na de andere 
winkel staat leeg, de gezellige horecaterrassen aan de haven zijn niet fatsoenlijk te 
bereiken, de parkeergarages zijn niet te vinden, het parkeerbeleid is asociaal. Dit alles 
maakt het er allemaal niet gezelliger op in de Vlaardingse binnenstad. Wij willen weer 
een binnenstad waar we trots op kunnen zijn! 

Parkeren 

Het moet voor bezoekers en winkeliers weer aantrekkelijk zijn om naar het centrum te 
komen. Heikel punt in Vlaardingen is het parkeren! Zonder aanpassingen van het 
huidige parkeerbeleid zal onze binnenstad niet veranderen. Wij willen gratis parkeren 
waar en wanneer dit mogelijk is.  
 
Dit zorgt niet alleen voor meer bezoekers in de stad, maar zal ook de parkeeroverlast 
in aangrenzende wijken verminderen. Volgens Leefbaar zou doordeweeks tot 16 uur 
gratis parkeren mogelijk moeten zijn. Voor de bewoners van het centrum moet het ook 
mogelijk zijn om te parkeren. In de gebieden waar parkeervergunningen nodig blijven, 
moet de eerste vergunning gratis zijn! 
 
Leefbaar pleit al jaren voor een evenwichtig parkeerbeleid, bestaande uit o.a. gratis 
parkeren, kort parkeren, vergunning parkeren en blauwe zone parkeren, zonder 
winstoogmerk. Parkeren mag geen melkkoe zijn voor de gemeentekas. 

Winkels 

Helaas kan de gemeente niet alle problemen alleen oplossen, want bv. de 
winkelpanden zijn niet van de gemeente. Leefbaar kan dan  ook geen huren verlagen 
en elke politieke partij die zegt dat zij dat wel kan liegt.  
 
Wat we wel kunnen is het heel onaantrekkelijk maken voor vastgoedbedrijven om hun 
winkelpanden leeg te laten staan. Dat is dan ook wat we gaan doen. Aanpakken van 
het achterstallig onderhoud van de buitenruimte en weg met al die belachelijke 
paaltjes. Plekken creëren met groen en waar mogelijk dit combineren met speelruimte 
voor kinderen. 

Pollers 

Leefbaar wil dat de Westhavenplaats weer bereikbaar wordt, gewoon weer 
tweerichting verkeer laten worden en alleen afsluiten wanneer er wat te doen is op de 
haven. 

Horeca 

Voor de horecaondernemers moet de gemeente stoppen met betutteling. Gewoon een 
duidelijke horecanota maken die voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving, 
beslissen dat de horecaproef openingstijden na twee jaar definitief ingevoerd wordt. 

Samenwerking 

Winkel of horecaondernemers die iets leuks willen doen voor de stad moeten worden 
gefaciliteerd in plaats van gefrustreerd. Moedig de samenwerking met het kunst- en 
cultuurveld aan, samen maken zij de stad een stuk aantrekkelijker en daar is iedereen 
bij gebaat. 
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• Gratis parkeren tot 16 uur 
• Eerste parkeervergunning gratis 
• Westhavenplaats wordt weer tweerichtingsverkeer 
• Bij een bruisende binnenstad hoort aantrekkelijke horeca  
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Winkels, Parkeren en Horeca in de woonwijken 
 

Winkels 

De winkelcentra in woonwijken doen het goed. Het van Hogendorp Kwartier,  Plein 
West en De Loper zijn druk bezocht. Veel buurtbewoners, maar ook van daarbuiten 
doen daar hun boodschappen. De diversiteit van winkels wordt steeds groter, van 
kledingzaak tot fietswinkel. VV2000/Leefbaar Vlaardingen is hier blij mee! Het succes 
van deze winkelcentra komt mede doordat je met de auto voor de deur kan komen en 
het parkeren gratis is. Laat dit dan ook een voorbeeld zijn voor de binnenstad van 
Vlaardingen! 

Parkeren 

Leefbaar voert al jaren strijd over het parkeerbeleid in Vlaardingen. Bewoners willen 
voor hun deur kunnen parkeren. De gemeente heeft op haar beurt het probleem dat 
er niet genoeg parkeerplaatsen beschikbaar zijn iedereen. Daar is de gemeente 
overigens zelf verantwoordelijk voor. Bij herinrichting van straten zijn er veel 
parkeerplaatsen verdwenen en de belofte om deze elders terug te plaatsen is veelal 
nooit uitgevoerd.  
 
Wij willen dat dit alsnog gebeurd! Invoering van parkeervergunningen in woonwijken 
is dan ook niet de oplossing. Per wijk of straat zal er gekeken moeten worden waar de 
problemen liggen. Want de oplossing zal voor iedere straat of wijk anders zijn! 
Afwijken van de parkeereis bij nieuwbouwprojecten wordt door Leefbaar niet 
geaccepteerd.  

Overlast 

Leefbaar vindt dat er in woonwijken geen overlast mag zijn door horecabedrijven. 
Grootschalige overlast gevende horeca hoort niet thuis in woonwijken. 
 

• Wijkwinkelcentra moeten goed bereikbaar blijven 
• Parkeren is en blijft gratis 
• Parkeernorm wordt gehandhaafd nieuwbouwprojecten 
• Bewoners beslissen mee over projecten in hun eigen straat  
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Mobiliteit en Bereikbaarheid 
 
Hoe bereikbaar je stad is, ondervind je pas wanneer je stil staat. Dagelijks in de file op 
de Marathonweg of de Holysingel. Een eind om moeten fietsen of lopen, omdat je 
nergens kan of mag oversteken. Of je nu naar je werk gaat, boodschappen gaat doen 
of gewoon even een frisse neus wil halen, iedereen in Vlaardingen maakt gebruik van 
de wegen in de stad. Het is heel normaal om zo snel mogelijk van punt A naar punt B 
te willen reizen. Het huidige bestuur heeft er een potje van gemaakt. 

Mobiliteitsplan 

Al jaren werken zij aan een mobiliteitsplan, ze zijn met iedereen in gesprek maar tot 
een functioneel plan komen lukt maar niet. Wij snappen dat heel goed, want om tot 
een goed plan te kunnen komen, moet het huidige bestuur hun eigen achterhaalde 
ideeën los laten. 

Juiste keuzes 

Zo moeten zij erkennen dat een knip bij het Sluisplein niet werkt, dat ze de 
levendigheid op Westhavenplaats om zeep hebben geholpen en dat ontsluiting op de 
Maassluissedijk van het Tracé Blankenburg de juiste keuze is om de problemen 
rondom de Marathonweg definitief op te lossen. VV2000/Leefbaar Vlaardingen 
weigert om van de Marathonweg de Berlijnse Muur te maken die Oost en West van 
elkaar scheidt. 

Bereikbaar 

Helaas, dit bestuur leert niet van haar fouten, want nu moet ook de Marnixlaan weer 
afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Leefbaar heeft echt een andere visie op 
de bereikbaarheid van de stad. Woonwijken moeten meerdere ontsluitingsroutes 
hebben. De binnenstad en de wijkwinkelcentra `s moeten goed en gemakkelijk 
bereikbaar zijn. Slimme technologieën, bv bij stoplichten, moeten worden ingezet om 
filevorming in de stad te voorkomen. Verder draaien wij onnodige afsluitingen terug. 
Fiets en wandelpaden moeten op orde zijn, Leefbaar wil een fiets- en 
wandelvriendelijke stad zijn zonder daarbij automobilisten onnodig dwars te zitten. 
Waar extra fietsenstallingen gewenst zijn worden deze gerealiseerd. 

Openbaar vervoer 

Het spreekt voor zich dat het openbaar vervoer goed geregeld moet zijn en dat de 
metro zo snel mogelijk moet gaan rijden. Wat Leefbaar betreft krijgt de waterbus een 
halte in Vlaardingen en blijven we ons inzetten bij de Metropoolregio om de tram 
doorgetrokken te krijgen naar het centrum en voor het behoudt van de intercity-status 
van Schiedam Centrum. 
 

• Op- en afritten, in welke vorm dan ook, voor het Tracé Blankenburg 
• Geen Berlijnse Muur door Vlaardingen heen 
• Westhavenplaats tweerichtingsverkeer 
• Goede verkeersdoorstroming 
• Geen onnodige afsluitingen en meerdere ontsluitingen per wijk 
• Goed openbaar vervoer en Halte waterbus in Vlaardingen  
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Digitaal en smart 
Onze maatschappij wordt steeds meer digitaal. Online shoppen en communiceren is 
geen trend, maar een vanzelfsprekendheid. 

Gegevens in de lucht 

Met deze digitalisering van de maatschappij komen ook kansen voor Vlaardingen en 
haar inwoners. Door slim gebruik te maken de gegevens, die nu door de lucht vliegen 
kunnen ook problemen worden opgelost, die je niet zou verwachten. Denk 
bijvoorbeeld aan sturing van de verkeersdrukte door stoplichten aan te sturen of 
advies routes weer te geven op basis van de  drukte op de weg of luchtkwaliteit. Het 
monitoren van de drukte bij evenementen, wat kan helpen bij het werk van de 
beveiliging of de hulpdiensten. 

Smart City 

Deze zogenaamde "Smart City" toepassingen kunnen Vlaardingen ondersteunen in 
het leefbaarder maken van jouw omgeving. Als Vlaardingen niet achter wil blijven of 
wil voorkomen om in de toekomst veel meer te moeten investeren dan nodig, moet nu 
gekeken worden welke innovatieve technologieën Vlaardingen kan gebruiken om 
verbeteringen aan te brengen in de stad. Hulp (denk bijvoorbeeld aan het ophangen 
van een sensor) van burgers is hierbij cruciaal. 

Leren van anderen 

Wel moeten we scherp blijven opdat we het wiel niet opnieuw uitvinden. Door het hele 
land doen gemeenten al projecten met een smart karakter. Daar kan Vlaardingen van 
leren en profiteren, dat scheelt een hoop tijd en geld. 
 

• Vlaardingen maakt optimaal gebruik van digitale mogelijkheden 
• Vlaardingen wordt smart en maakt gebruik van de digitale gegevens 

die vrij beschikbaar zijn 
• Vlaardingen bereidt zich voor op het invoeren van de nieuwe 

omgevingswet in 2021 
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Onderwijs 
 
Het onderwijs in Vlaardingen heeft aandacht nodig. De meeste scholen zitten in een 
oud gebouw dat niet meer voldoet aan de normen van deze tijd. Achterstallig 
onderhoud dient ingehaald te worden. Elk kind heeft recht op een gezonde school.  

Jij beslist 

Het aanbod van 2 tot 12-jarige is gelukkig ruim. Of je nu kiest voor een brede school, 
of juist niet, er is gelukkig een verschillend aanbod. Welk aanbod voldoet aan je 
wensen en wat goed is voor je kind, beslis je uiteraard zelf en niet de politieke partijen 
van Vlaardingen. 

Voorschoolse educatie 

Voor kinderen met een achterstand is er vanaf 2 jaar een VVE (voorschoolse educatie) 
indicatie waardoor zij 5 dagdelen naar de peuterspeelzaal kunnen om de achterstand 
in te lopen voordat zij naar het reguliere basisonderwijs gaan. 

MBO en HBO 

Over het aanbod van onderwijs (MBO/ HBO) gaat de gemeente Vlaardingen niet. Wel 
kunnen we dit stimuleren door bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen te 
brengen. De Food Innovation Academy is hiervan een goed voorbeeld. Bedrijven 
staan te springen om goed opgeleid personeel en door samenwerking met 
onderwijsinstelling kan hier goed op worden ingespeeld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
technische opleidingen of ambachtsscholen. 
 

• Goede huisvesting voor scholen 
• Aandacht voor achterstanden door middel van VVE-indicatie 
• Verbreding van onderwijsaanbod door het stimuleren van de 

samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven  
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Economie en werkgelegenheid 
 
In Vlaardingen is helaas te weinig werkgelegenheid, de gemeente is hier deels 
verantwoordelijk voor. 

Rare regeltjes en betutteling 

De afgelopen jaren heb je zelf weer kunnen zien en ervaren, dat het bestuur de 
Vlaardingse ondernemers niet serieus neemt. Ondernemers zijn niet lastig, 
ondernemers willen kunnen ondernemen. Echter zij worden daarin te vaak en te veel 
belemmerd door de gemeente. Vanwege de vele rare regeltjes en betutteling denken 
(nieuwe) ondernemers wel twee keer na voordat zij zich vestigen in Vlaardingen en 
dat is doodzonde. 

Koopzondagen 

Na jarenlang politiek gevecht is dan eindelijk toch de koopzondag vrijgegeven. De 
winkelier kan nu eindelijk zelf beslissen of hij wel of niet open wil zijn. 

Lokale aanbesteding 

Nu pas beginnen ook de lokale aanbestedingen eindelijk een beetje op gang te 
komen, het is absurd dat de gemeente hier al jaren over doet. Wij zijn van mening dat 
bij inkoop of inhuur eerst gekeken moet worden naar onze lokale ondernemers. 
Wanneer zij dezelfde kwaliteit tegen marktconforme prijzen aanbieden gaat de 
opdracht naar de Vlaardingse ondernemer. 

Kunnen ondernemen 

De gemeente de ondernemer niet in de weg staan of dwarszitten met onnodige regels 
en te hoge belastingen. VV2000/Leefbaar Vlaardingen wil dat ondernemers kunnen 
en blijven ondernemen. Daarom moet de gemeente de stad actief promoten in de 
economische sector. Wij willen dat Vlaardingen zich in de regio profileert als een stad 
waar de ondernemer zich graag wil vestigen. 

Kansen creëren 

Wensen en ideeën van ondernemers moeten door de gemeente worden 
samengebracht en worden gefaciliteerd bij het uitwerken van deze plannen. Door de 
lijnen kort te houden en met elkaar te verbinden kunnen de ondernemers zich richten 
op het ondernemen en worden de kansen voor de ondernemers en Vlaardingen 
gecreëerd. 

Unilever terrein 

Op het Unilever terrein zien wij het liefst zo veel mogelijk bedrijven terugkomen want 
Vlaardingen heeft meer banen nodig. Mocht dit niet van de grond komen. Dan zien wij 
daar mogelijkheden voor onderwijs of woningen. Want niemand heeft baat bij een 
leegstaand bedrijventerrein zoals Vijfsluizen. 
 

• Ondernemers worden serieus genomen 
• Lokaal aanbesteden voor marktconforme tarieven 
• Geen onnodige regels en te hoge belastingen voor ondernemers  
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Stroomopwaarts 
 
Sinds 2015 is StroomOpwaarts een feit in Vlaardingen. Dit is het bedrijf, waar iedereen 
die een uitkering aanvraagt naar toe gestuurd wordt. Dit omdat de gemeente alles 
daar heeft ondergebracht. 

Werken moet lonen 

VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt het goed dat mensen met een bijstandsuitkering 
iets terug doen voor de stad. Daarnaast moet werken ook lonen, anders zal niemand 
de bijstand vrijwillig verlaten. In andere steden lopen al proeven, waarbij mensen voor 
een periode van 6 maanden 30% van het bijverdiende geld mogen houden. Wij vinden 
dat ook Vlaardingen hiernaar moet kijken! 

Positieve aanpak 

StroomOpwaarts moet klantgericht werken. Niet alleen voor de mensen met een 
uitkering, de ondernemers die mensen in dienst willen nemen, maar juist ook voor de 
gemeente Vlaardingen. Er moeten geen onmogelijke eisen worden gesteld aan 
werkzoekenden, want dit zorgt ervoor dat het bij voorbaat mislukt.  Een positieve 
aanpak zorgt voor de beste resultaten! 

Beschutte werkplek 

Naast de uitkeringsgerechtigden vallen ook mensen met een beperking onder dit 
bedrijf. Deze groep mensen hebben recht op een beschutte werkplek en die zijn 
schaars in Vlaardingen omdat we niet genoeg werkgelegenheid hebben. Het gevolg 
hiervan is dat deze groep mensen eigenlijk helemaal geen beschutte werkplek 
hebben.  
 
Zij worden dagelijks gewoon aan de maatschappij blootgesteld zonder dat zij 
begeleiding krijgen en dat is een hele slechte ontwikkeling. Juist deze groep heeft 
recht op een veilige werkomgeving, waarin zij het door henzelf gewenste steentje in 
de maatschappij kunnen bijdragen. 

Maatwerk voor 50-plus 

De 50-plussers in de bijstand verdienen extra aandacht voor hen is het heel moeilijk 
om een nieuwe baan te vinden en maatwerk vinden wij hier dan ook op zijn plaats. 

Schuldhulpverlening 

Het traject om schuldhulpverlening aan te vragen duurt nog steeds te lang. Te vaak 
zien we dat hierdoor de schulden verder oplopen omdat dan loonbeslag of bankbeslag 
bij mensen wordt gelegd. Het gevolg hiervan is dat men dan niet meer voor 
schuldhulpverlening in aanmerking komt.    
 
Leefbaar vindt dat je dan echt je doel voorbij schiet. Door in het voortraject gebruik te 
maken van een financieel ondersteuner (coach) kan dit voorkomen worden. Ook moet 
er een nazorg traject zijn om te voorkomen dat mensen niet opnieuw in de problemen 
komen. 
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Miljoenen extra 

Leefbaar vindt dat StroomOpwaarts beter moet gaan functioneren en presteren, 
jaarlijks komen ze geld te kort en de gemeente moet die miljoenen extra euro`s 
betalen. Bij de ombudsman is er veel geklaagd over de organisatie.  Wij willen snel in 
kaart brengen waarom deze organisatie slecht functioneert en daar hard op ingrijpen. 
 

• Stroomopwaarts moet snel op orde komen.  Er gaan te veel dingen 
mis! 

• Gebruik maken van een financieel ondersteuner (coach) 
• Invoeren van een nazorgtraject  
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Armoedebestrijding 
 
Steeds meer Vlaardingers hebben moeite financieel rond te komen. VV2000/Leefbaar 
Vlaardingen zou het liefst zien dat er geen armoedebestrijding nodig zou zijn. Helaas 
wordt de groep die armoedebestrijding nodig heeft steeds groter. 

Draagkracht als indicatie 

Er is namelijk ook een grote ‘vergeten’ groep modaal verdieners, die vaak te veel 
verdienen om aanspraak te maken op de diverse regelingen. Hierdoor vallen zij buiten 
de boot. Ziekte, schulden, scheidingen of het kwijtraken van een baan kan iedereen 
overkomen. Door naar draagkracht te kijken, kan ook die groep geholpen worden. 
Leefbaar heeft de afgelopen jaren hier al aandacht voor gevraagd en wij willen dat er 
nu echt maatwerk wordt toegepast. Zodat ook deze groep hardwerkende geholpen 
kan worden. 

Jeugdpas 

Kinderen die in armoede opgroeien, worden daar dagelijks mee geconfronteerd. Zij 
kunnen niet meedoen met sport- of culturele activiteiten of schooluitjes. Hebben geen 
nieuwe kleding als dat nodig is en kunnen niet trakteren als ze jarig zijn. Daarom heeft 
Leefbaar het initiatief genomen om te komen tot een jeugdpas met als doel ook 
kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen te laten participeren. 

Laagdrempelig en duidelijk 

In Vlaardingen is er veel beleid voor armoedebestrijding. Maar niemand weet wat wel 
of niet goed werkt en mensen zien door de bomen het bos niet meer! 
Armoedebestrijding moet laagdrempelig en duidelijk zijn, zodat tijdig geholpen kan 
worden! 

Integrale aanpak 

Leefbaar is van mening dat de gemeente een essentiële rol speelt in het bestrijden en 
voorkomen van armoede. Dit kan de gemeente niet alleen. Daar zijn de inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties in de stad bij nodig. Armoede kan 
immers alleen effectief bestreden worden door samenwerking. Een integrale aanpak 
van ondersteuning aan kwetsbare inwoners moet ervoor zorgen dat zij (weer) actief 
deel kunnen (blijven) nemen in de samenleving. Participatie en voorkomen van sociaal 
isolement zijn immers essentieel om uit de armoede te komen en te blijven. 
 

• Armoedebestrijding op basis van draagkracht 
• Beleid om armoede te voorkomen 
• Doeltreffende armoedebestrijding 
• Rotterdampas voor minima en Jeugdpas voor kinderen  
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Natuur en recreatie 
 

De Broekpolder 

Jaren geleden heeft VV2000/Leefbaar Vlaardingen de strijd gewonnen om de 

Broekpolder groen te houden en daar zijn wij nog steeds heel erg blij mee. Inmiddels 

beheert de coöperatieve vereniging Broekpolder het hele gebied, zij hebben de polder 

zo ontwikkeld dat jong en oud kan genieten van dit prachtige gebied en daar mogen 

zij trost op zijn. Wij volgen eventuele nieuwe ontwikkelingen met veel belangstelling. 

Eindelijk zwemmen in de Krabbeplas 

De Krabbeplas wordt eindelijk blauwalg vrij en wel door een idee wat Leefbaar jaren 

geleden al ingebracht heeft. Sluit de plas aan op stromend water en de blauwalg 

verdwijnt. De geplande herinrichting creëert meer mogelijkheden in en rondom de 

Krabbeplas waardoor dit gebied door meer mensen gebruikt kan worden. Leefbaar 

verheugt zich op de eerste natuurzwemwedstrijden en de andere mooie evenementen 

waar nu ruimte voor gecreëerd wordt. 

Een mini vakantie in Vlaardingen 

De camperplaats in het centrum is niet meer van deze tijd. Wij zien kleinschalige 

mogelijkheden aan de Waterweg in het Oeverbos en/of aan de rand van de 

Broekpolder. Omdat wij de partij van gelijke monniken, gelijke kappen zijn vinden wij 

dat caravans en tenten ook gebruik van deze faciliteiten moeten kunnen maken. 

Enthousiaste ondernemers die dit plan willen omarmen zullen we helpen om deze 

plannen te realiseren 

Onbekend maakt onbemind 

Vlaardingen heeft het mooiste stuk natuur in de regio, toch zijn mensen nog steeds 

verbaast wanneer zij voor het eerst een bezoek brengen aan de Broekpolder. De stad 

wordt niet op de juiste wijze gepromoot. Juist de natuur en de recreatiemogelijkheden 

kunnen het verschil maken om voor Vlaardingen te kiezen, om in te wonen, een dagje 

cultuur te snuiven of een minivakantie te boeken in Vlaardingen kan het allemaal. 

Vlaardingen de stad waar je gratis 365 dagen per jaar kunt genieten van prachtige 

flora en fauna, dat is waar we bekend om moeten staan! 

•  Natuurgebieden actief gebruiken voor citymarketing  
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Sport 
 
De sportverenigingen in Vlaardingen doen het goed. Toch ziet VV2000/Leefbaar 
Vlaardingen kansen voor verbetering. De gemeente moet de inwoners informeren 
over al het sport aanbod in onze stad, wat is er allemaal, waar kan je het uitoefenen, 
voor wie is het en wat kost het. Op het gebied van sport is er namelijk veel meer als 
dat je in eerste instantie zou denken. 

Jeugdsportpas 

Iedereen die wil sporten kan sporten in Vlaardingen. Bij de jeugdsportpas moet ook 
naar draagkracht gekeken worden in plaats van naar inkomen, zodat alle kinderen in 
Vlaardingen kunnen sporten. 

Vrijwilligers 

Sportverenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers. De gemeente moet deze 
vrijwilligers goed ondersteunen en zoveel mogelijk laten samenwerken. Dat voorkomt 
dat elke vereniging zelf het wiel opnieuw moet uitvinden. 

Samenwerken 

Verder zien wij kansen in een verdere samenwerking tussen verenigingen, scholen, 
BSO’s en een stichting als Vlaardingen in Beweging. Projecten als JOGG draagt 
Leefbaar een warm hart toe. 

Zelf onderhouden 

Leefbaar zou graag het avontuur aangaan om de sportverenigingen die dit willen 
verantwoordelijk te maken voor het onderhoud van hun accommodaties. Uiteraard 
horen hier duidelijke afspraken en passende onderhoudsbudgetten bij. 

Sportevenementen 

Verder moet de gemeente zich toegankelijk opstellen voor sportevenementen in 
Vlaardingen. Dit biedt kansen om bewoners van Vlaardingen kennis te laten maken 
met een sport, maar biedt ook de gelegenheid bezoekers van buiten Vlaardingen 
kennis te laten maken met onze mooie stad! 

Schoon, heel, veilig 

Een schone, veilige en goed ingerichte buitenruimte draagt bij een sportief 
Vlaardingen. Zorg voor goede paden voor wandelen en fietsen. 
 

• Iedereen die wil sporten, kan sporten 
• Duidelijk overzicht in sportaanbod 
• Zet sportverenigingen in hun kracht 
• Schone en veilige buitenruimte  
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Kunst en Cultuur 
 

Trots 

VV2000/Leefbaar Vlaardingen is trots op de Vlaardingse kunst en cultuurorganisaties. 
Ondanks beestachtige bezuinigingen zijn zij echt het hart van onze stad gebleken. 
Door hun creativiteit en geweldige inzet hebben zij de Stadsgehoorzaal, Kade 40 en 
de Kroepoekfabriek overeind weten te houden. Doordat het kunst en cultuurveld 
intensief is gaan samenwerken hebben zij kosten kunnen besparen en hebben zij 
gebruik gemaakt van elkaars expertise, daardoor zien zij elkaar niet meer als 
concurrent maar als partners. 

Museum 

Museum Vlaardingen staat op dit moment voor een grote uitdaging. Het lukt het 
museum op dit moment niet om zonder extra steun open te blijven. Het museum zal 
binnenkort een nieuw plan presenteren. Leefbaar zal afhankelijk van dat plan haar 
mening verder vormen. Toegang van het museum kan niet gratis zijn, want gratis 
bestaat niet. 

Breed toegankelijk 

Leefbaar hanteert het uitgangspunt dat kunst en cultuur niet elitair maar breed 
toegankelijk moet zijn. 
 

• Kunst en cultuur moeten breed toegankelijk zijn 
• Kunst en cultuursector moet niet elitair maar breed toegankelijk moet 

zijn 
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Hondenbeleid 
 
VV2000/ Leefbaar Vlaardingen is al jaren voor de afschaffing van de hondenbelasting. 
We betalen namelijk ook geen belasting voor katten of paarden die buiten lopen. 

Hondenpoep 

Wel moet er strenger gehandhaafd worden op de opruimplicht van hondenpoep. 
Buiten de losloopgebieden hoor je hondenpoep op te ruimen! In elke wijk willen wij 
kijken of er mogelijkheden zijn om afgeschermde losloopgebieden voor honden te 
creëren. Die dan uiteraard schoon gehouden worden door de gemeente. 

Agressieve honden 

In Vlaardingen zijn de nodige bijtincidenten geweest. Wij willen geen regeling op ras, 
maar een regeling op agressieve honden. Met dit nieuwe beleid kan de gemeente - 
samen met politie en boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) sneller 
maatregelen nemen als een hond een mens of andere dier heeft gebeten. 
 

• Afschaffen hondenbelasting 
• Afgeschermde losloopgebieden voor honden in woonwijken 
• Beleid voor agressieve honden  
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Gemeentelijke financiën 
 
De afgelopen acht jaar heeft Vlaardingen stevig moeten bezuinigingen. De coalitie 
heeft ervoor gekozen om de kaasschaafmethode te hanteren wat er bijna voor 
gezorgd heeft dat er een grote kaalslag in de stad zou ontstaan. Het onderhoud aan 
straten, wegen en pleinen, de zorg, het groen, de wijkcentra, de kunst en cultuursector 
en de sport hebben hier het meest onder geleden. 

Kansen 

Door een gigantische inzet van alle vrijwilligers, door de besturen van al die 
verenigingen en het vasthoudende gedrag van een aantal partijen in de raad 
waaronder VV2000/Leefbaar Vlaardingen om sommige organisaties nog overeind te 
houden is het gelukt om zaken te behouden. Nu de financiën van de gemeente weer 
gezond beginnen te worden biedt het nu weer kansen om zaken echt daadwerkelijk 
te verbeteren. 

Kapitaalvernietiging 

Leefbaar is voorzichtig optimistisch want een gezonde gemeente zijn we echt nog niet, 
daarom moeten investeringen in de stad worden geprioriteerd. Kapitaalvernietiging 
kan de gemeente zich zeker niet veroorloven en als er op korte termijn niet meer dan 
nu geïnvesteerd wordt in o.a. het onderhoud van de wegen en de buitenruimte wordt 
de rekening alleen maar hoger.  

Onvermijdelijke investeringen eerst 

De gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie dienen verantwoord met de 
beschikbare gelden om te gaan. Financiële meevallers dienen naar de reserve te gaan 
om zo de spaarpot sneller te vullen. Dat geld lenen geld kost en dat de rekening vaak 
in de toekomst ligt weet iedereen. Juist daarom, bezint eer gij begint. Wij willen eerst 
de onvermijdelijke investeringen in de stad doen. Pas wanneer er middelen over zijn, 
dan komen de wensenlijstjes aan de beurt. 
Leefbaar zal een solide financieel beleid voeren, voor nu en later! 
 

• Kerntaken op orde brengen 
• Geen onnodige financiële risico`s nemen 
• Solide financieel beleid voeren, voor nu en later!  
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Buitenruimte 
 
Smerige plantsoenen, vervallen en vervuilde kinderspeelplaatsen, vieze kapotte 
straattegels, straatverlichting die niet goed werkt en vuilniszakken naast de containers 
zien wij helaas in alle wijken. 

Te lang bezuinigd 

Dit is het gevolg van te lang en te veel bezuinigen op de buitenruimte. Al jaren 
waarschuwt VV2000/Leefbaar Vlaardingen de zittende partijen voor deze verloedering 
maar het is aan dovemans oren gericht.  

Vervuiling en vernieling 

Maar behalve door bezuinigingen, komt het ook door laksheid van onze inwoners. Wij 
vinden dat er adequaat moet worden opgetreden wanneer afval op straat wordt 
gegooid en buitenruimte wordt vernield. 

Schoon, heel en veilig!  Dat is echt noodzakelijk! 

 
• Schoon, heel en veilig 
• Lik-op-stuk beleid! 
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Woonlasten 
 
Het huidige college heeft, behalve afgelopen jaar, de OZB en overige lasten steeds 
verhoogd. Ondanks de verlaging van 2018 betaal je in Vlaardingen nog steeds meer 
OZB als voor 2014. Dit terwijl het onderhoudsniveau de afgelopen jaren alleen maar 
is gedaald. 

Te hoog 

Wij vinden de gemeentelijke lasten nog steeds te hoog en betaal je teveel voor wat je 
ervoor terugkrijgt in voorzieningen. VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt dat je voor 
dergelijke hoge woonlasten tenminste mag verwachten dat 

• Het stadhuis minimaal 3 avonden per week open is voor burgerzaken 
• Jouw straten en stoepen schoon, heel en veilig zijn 
• Je gratis in de stad kan parkeren 
• Je in alle winkelcentra in Vlaardingen veilig boodschappen kan doen 
• Dat de bestaande voorzieningen blijven bestaan en niet worden wegbezuinigd 

 
• OZB verlagen of voorzieningen verhogen  
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Gemeentelijke organisatie 
 
Het ambtenarenapparaat, de burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is er 
voor jou! Wij werken allemaal voor jou, de inwoners en ondernemers van Vlaardingen. 
Indien ambtenaren of bestuurders hier anders over denken is het tijd voor een carrière 
switch. 
 
De hele organisatie moet mee bewegen met de tijd, toegankelijk, open en transparant 
is de norm. Gelet op de problemen die we in de afgelopen jaren voorbij hebben zien 
komen, is het nog lang niet voldoende, ondanks de stappen die al zijn gemaakt.  

Actief informeren 

Groot probleem binnen de eigen organisatie is het actief informeren van de inwoners 
en ondernemers, dit moet verbeteren. De rol van ‘informatieduwer’ in plaats van 
‘informatiehouder’ moet per direct worden ingevoerd. 

Meer avonden open 

VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt het niet meer van deze tijd dat je nog een vrije 
dag moet nemen om een nieuw paspoort aan te vragen. Het stadhuis moet gewoon 3 
avonden per week open zijn! Pas wanneer alle diensten digitaal aangevraagd kunnen 
worden, gaan we terug naar 1 avond per week, zoals nu. 

Leren van inhuur 

Hoewel Leefbaar niet dol is op het inhuren van dure externe partijen erkennen wij dat 
veel kennis en expertise die broodnodig is, niet binnen de gemeente aanwezig is. Om 
als organisatie goed te kunnen functioneren moet je je eigen tekortkomingen 
herkennen en erkennen en dat besef schiet nog te kort. Wanneer kennis ingehuurd 
wordt dient de organisatie hier ook beter van te worden en te leren. Wij gaan geen 
water naar de zee dragen. 
 

• De gemeentelijke organisatie werkt voor jou 
• Toegankelijk, open en transparant is de norm 
• ‘Informatieduwer’ in plaats van ‘informatiehouder’ 
• Het stadskantoor is 3 avonden per week geopend 
• Expertise inhuren wanneer kennis niet in huis is



 


