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Inleiding

Situatie op dit moment

Vanaf het laatste kwartaal 2008 is de wereld sterk veranderd. Wat begon als een 
bankencrisis in Amerika, is uitgegroeid tot een wereldwijde economische crisis waar we 
ook in Nederland, en dus ook in Hellevoetsluis, de gevolgen van ondervinden: verlies aan 
arbeidsplaatsen, terughoudend aannamebeleid op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters, 
teruglopende huizenverkoop, op korte termijn teruglopende inkomsten vanuit het Rijk naar 
de gemeente, enz. Daarnaast spelen andere ontwikkelingen een rol, zoals de 
klimaatverandering (wereldwijd), de vergrijzing met de discussie over langer doorwerken 
(Europa), de komst van de Tweede Maasvlakte (regio) met nieuwe werkgelegenheid en 
vraag naar woningen en de verziltingsproblematiek op het eiland. Voor zover deze issues 
op lokaal niveau spelen, heeft het CDA hier extra aandacht aan besteed in dit lokale  
verkiezingsprogramma. Waar knelpunten en kansen beter regionaal aangepakt kunnen 
worden,  hebben de CDA-fracties van de gemeenten op Voorne-Putten afgesproken dit 
gezamenlijk op  te pakken, hetgeen geresulteerd heeft in een Regionale CDA-visie op 
Voorne-Putten, die opgenomen is aan het eind van dit lokale verkiezingsprogramma en die 
te vinden is vanaf blz. 37. 

Uitgangspunten CDA

Het CDA is een moderne, christen-democratische volkspartij, geworteld in alle lagen van 
de samenleving. Voor het CDA staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van 
mensen bij hun gemeente, gezin en familie, de school, de wijk of de straat, het bedrijf, de 
vereniging: dat draagt de samenleving zoals die het CDA voor ogen staat. Kernbegrippen 
daarbij zijn: waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en geborgenheid, zorg voor 
elkaar en gemeenschapszin. Daarbij laat het CDA zich bij het oplossen van hedendaagse 
vraagstukken inspireren door een viertal uitgangspunten die in onderlinge samenhang het 
christen- democratische gedachtegoed inhoud geven en die de basis gevormd hebben 
voor dit verkiezingsprogramma:

• Gerechtigheid. De rol en taak van het gemeentebestuur is het werken aan publieke 
gerechtigheid. In zijn beleid behoort het gemeentebestuur het recht tot gelding te  
brengen en rechtvaardig te besturen en daarin vooral de belangen van sociaal en  
economisch zwakkeren te beschermen.

• Solidariteit. Solidariteit laat zien dat mensen boodschap hebben aan elkaar. Sterke 
schouders dragen de zwaarste lasten. Het gemeentebestuur garandeert de vloeren in 
de sociale zekerheid en doet een appèl op burgers en maatschappelijke organisaties 
te werken aan maatschappelijke ontplooiing met en voor mensen.

• Gespreide verantwoordelijkheid. Mensen en hun verbanden moeten zich naar hun 
bestemming kunnen ontplooien. Het gemeentebestuur moet die verantwoordelijkheid 
van mensen en organisaties erkennen en bevorderen, en hun de ruimte geven om 
datgene wat hun voor ogen staat waar te maken.
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• Rentmeesterschap. Rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet 
omgaan met zijn of haar omgeving. Rentmeesterschap duidt op verantwoordelijkheid 
van mensen en van de overheid voor het bewaren, beheren en verantwoord 
bewerken van de schepping, van het natuurlijk leefmilieu en al zijn bewoners. Dit 
geldt zowel voor de huidige als voor toekomstige generaties. 
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1 Respectvol samenleven

Met dit begrip is het verlangen van het CDA verwoord met 
betrekking tot de gemeentepolitiek in de komende jaren. 
Respect is het kernthema van het CDA. De burgers willen 
(meer) respect. Respect op straat en tussen mensen 
onderling. 

Het is niet zo dat de overheid of het gemeentebestuur respect kan opleggen ('Gij zult …..'). 
Een samenleving krijgt het respect dat het verdient. Als dit zo is dan is het een opdracht een 
appèl te doen op de samenleving om dat respect te verwerven en te delen met elkaar. 
Respect moet uit de samenleving zelf komen en begint bij gezin en familie, bij de opvoeding 
van jonge kinderen en jongeren. Vervolgens is het aan maatschappelijke organisaties, 
instituties en bedrijven om respect verder aan te leren en te delen. Daarom is het 
bijvoorbeeld zo belangrijk in een gemeente dat verenigingen en scholen zich inzetten voor 
een respectvol omgaan met elkaar. Ouders moeten daarop  gewezen worden, en ouders 
wijzen zichzelf op de rol van dragers van respect.

Als CDA willen wij breken met de “ieder voor zich” mentaliteit en blijven wij ons verzetten 
tegen zinloos geweld, normvervaging en  verloedering. Agressie en onbeschoft gedrag 
moeten worden aangepakt met een bestuurlijke boete. Een vandaal bijvoorbeeld draait 
daardoor op voor de kosten van de schade die hij heeft aangericht. Er zijn grenzen aan 
tolerantie en deelname aan de maatschappij is niet vrijblijvend. 

Respect raakt al snel aan burgerschap, en daarmee aan samenleving in het publieke domein 
(deel uitmaken van het maatschappelijke verkeer) met rechten en plichten. Hierin moet men 
elkaar de ruimte geven en rekening houden met wederzijdse belangen. De samenleving 
vraagt betrokkenheid, investeringen en inspanningen van iedereen.
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2 Participatie

Visie

Mensen komen in de visie van het CDA het meest tot hun recht in hun relaties met anderen, 
en het participatiebeleid moet daarop gericht zijn. Uitgangspunt hierbij is dat mensen in 
eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefsituatie. In dat beeld past dat 
inwoners zelfredzaam zijn en betrokken zijn bij hun omgeving: ze ondersteunen elkaar waar 
dat mogelijk is. Pas wanneer dit niet lukt, is er een rol weggelegd voor de gemeente. Als 
algemene voorzieningen niet voldoende ondersteuning bieden, biedt de gemeente maatwerk 
voor individuele gevallen. Uitgangspunt hierbij blijft dat burgers die (tijdelijk) niet meer op 
eigen kracht kunnen meedoen of zijn losgeraakt van de samenleving door die ondersteuning 
(weer) op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 

Familie en gezinsleven

Het CDA vindt familie en gezinsleven van groot belang. In gezins- en familieverband groeien 
kinderen op. Door opvoeding wordt kinderen en jongeren geleerd met regels en 
verantwoordelijkheden om te gaan. Heel veel ouders bieden hun kinderen een veilige, 
geborgen en stimulerende gezinssituatie. Het overgrote deel van de ouders slaagt erin om 
aan steeds hogere eisen en verwachtingen te voldoen als het gaat om de opvoeding van 
kinderen. Waar dat niet lukt, dient de gemeente in de visie van het CDA ouders/opvoeders te 
ondersteunen en te stimuleren bij hun opvoedende taken.

Ouderen

Ouderen vormen een zeer heterogene groep. Er zijn jongere, vitale en koopkrachtige 
ouderen, maar ook kwetsbare ouderen, waarbij gedacht moet worden aan ouderen met een 
laag inkomen, vereenzaamde ouderen en zorgbehoevende ouderen, zowel vanwege 
problemen van fysieke als van geestelijke aard (dementie, depressiviteit, rouwverwerking). 
Veel ouderen uit de eerste groep zijn zeer actief in de samenleving als vrijwilliger. Voor de 
kwetsbare ouderen dient de gemeente in de visie van het CDA mogelijkheden te scheppen 
om toch actief deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. 

Integratie

Het maatschappelijk debat over integratie in de afgelopen jaren wordt helaas gedomineerd 
door polarisatie, het benadrukken van (vermeende) tegenstellingen, soms gevolgd door 
politiek debat over het nemen van vooral repressieve maatregelen. Het CDA kiest principieel 
voor een andere benadering, zowel inhoudelijk als wat toonzetting betreft. Christen-
democraten stellen gedeelde waarden centraal. In de kern gaat het erom dat mensen uniek 
zijn, een eigen verantwoordelijkheid dragen en worden uitgenodigd om zich in te zetten voor 
de gemeenschap waar men deel van uitmaakt. Niet wat iemand is, maar wat hij of zij 
concreet doet is van betekenis. Wanneer mensen ondersteuning behoeven, moet dit worden 
geboden. Daar waar men over de scheef gaat, moet correctie volgen. 
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Veel migranten vinden vanzelf hun weg, voor anderen is het lastiger en ligt sociaal en 
maatschappelijk isolement op de loer. Dat laatste kan leiden tot allerlei elkaar versterkende  
problemen als (ernstige) problemen in het gezin, vroegtijdig schoolverlaten zonder diploma,  
werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid, (jeugd)criminaliteit, enz. We moeten er dus voor 
zorgen dat het zover niet komt. Enerzijds door de eigen kracht van mensen te ondersteunen, 
anderzijds door grenzen te stellen waar dat geboden is.

Hierbij moet worden opgemerkt dat integratie en inburgering geen algemeen toepasbare 
processen zijn waarvan de looptijd exact is aan te geven. Migranten kunnen al decennia of 
pas kort in ons land leven, sommigen spreken vloeiend Nederlands, anderen gebrekkig of 
niet. Men is wel of helemaal niet maatschappelijk actief. Kortom, bij integratie en inburgering 
moet voldoende rekening worden gehouden - binnen zekere grenzen - met de individuele 
achtergrond, vaardigheden en competenties van migranten.

IJkpunten 

Het CDA vindt dat de volgende ijkpunten richtinggevend moeten zijn voor alle Nederlanders, 
ongeacht herkomst of etnische achtergrond:

• mensen hebben als individu een unieke waarde en dragen een persoonlijke 
verantwoordelijkheid;

• mensen hebben recht op eigen levensverbanden;

• de taal waarin we communiceren is het Nederlands;

• wij hebben in vrijheid respect voor elkaar; 

• solidariteit (rechten en plichten) is wederkerig;

• inkomen door arbeid hoort bij een menswaardig bestaan;

• ouders dragen de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kinderen.

De inzet van de gemeente ten aanzien van integratie en inburgering is in de visie van het 
CDA gericht op deze ijkpunten. De gemeente heeft in dat verband de volgende taken. De 
gemeente stimuleert en ondersteunt activiteiten uit de samenleving die zijn gericht op binding 
en ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen (interculturele activiteiten). Ook 
migrantenorganisaties hebben hier een belangrijke rol. Het CDA vindt dat de gemeente waar 
nodig ondersteuning moet bieden aan zowel ouders als kinderen, ongeacht afkomst en 
etnische achtergrond. Dit moet in samenwerking met consultatiebureaus en scholen. De 
gemeente heeft de taak om taalcursussen en inburgeringstrajecten te organiseren voor 
migranten. Het CDA vindt dat een gemeente hier bovenop moet zitten, omdat het migranten 
helpt een weg te vinden in de maatschappij. Voor oudkomers wil het CDA laagdrempelige 
taalcursussen via scholen en buurtcentra realiseren. Voor nieuwkomers is het snel aanleren 
van het Nederlands onderdeel van het inbugeringstraject, het liefst in combinatie met 
(vrijwilligers)werk. 
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Integratie en inburgering kunnen slechts succesvol zijn als migranten met respect voor hun 
cultuur, religie en traditie worden bejegend. Omgekeerd mag van migranten respect voor de 
waarden en normen in onze samenleving worden gevraagd. Bevordering van de 
maatschappelijke participatie van migranten vraagt tevens om gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt. Discriminatie moet daarom actief worden bestreden. 
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3 Ondersteuning

Sociaal isolement

Van belang is zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terecht 
komen. De aanpak van de gemeente dient  daarom gericht te zijn op vroegsignalering, 
preventie, advisering en oplossingen om de oorzaken van zo'n isolement weg te nemen. 

Jeugd en Gezinnen

Hoewel het in de meeste gezinnen goed gaat, zijn er helaas ook ouders die er niet op eigen 
kracht in slagen hun kinderen op een goede manier op te voeden. Daarom heeft de 
gemeente in de visie van het CDA een taak ouders/opvoeders te ondersteunen en te 
stimuleren bij hun opvoedende taken. Daarbij is het belangrijk dat, waar nodig, er grenzen 
worden gesteld en wordt opgetreden als deze grenzen overtreden worden. 

Het CDA ondersteunt het functioneren van het gezin door goede scholingsmogelijkheden, 
mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting te bieden. Signalen die erop (kunnen) wijzen 
dat het met kinderen of jongeren niet goed gaat, moeten serieus worden opgepakt. Niet 
wachten tot het fout gaat, maar proactief handelen, vergroot de kans om beschadiging of 
ontsporing te voorkomen. Het door de gemeente en hulpinstellingen 'achter de voordeur' 
ingrijpen is tegenwoordig een geaccepteerd fenomeen. 

Gemeente, jeugdzorg en andere hulpverlenende instanties moeten adequaat samenwerken 
en tijdig handelen waar nodig. Gemeentelijke regie op de gehele keten van jeugd- en 
gezinsbeleid blijft noodzakelijk. Voor ernstige probleemgezinnen wordt intensieve 
(gezins)begeleiding aangeboden. Aanvaarding van deze hulp mag echter niet vrijblijvend 
zijn. Het belang van het kind vraagt dat ouders/opvoeders hieraan meewerken. 

CDA Actiepunt:

• Het CDA wil dat de gemeente stimuleert dat er een laagdrempelige 
ouderschapscursus wordt aangeboden voor aanstaande ouders.

• Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn 
en blijven. Voorkomen moet worden dat deze centra uitgroeien tot 
bureaucratische organisaties.

• Ieder probleemgezin krijgt een gezinscoach via het CJG. Voor ernstige 
probleemgezinnen wordt intensieve en niet vrijblijvende (gezins)begeleiding 
aangeboden.

In de preventieve sfeer denkt het CDA aan goede voorlichting aan de jeugd en hun ouders 
over verslaving (alcohol, drugs, roken), ongezond eten en te weinig beweging (overgewicht). 
Een goede samenwerking tussen scholen en de leerplichtambtenaar ter voorkoming van 
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten en een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en 
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Gezin zijn onontbeerlijk voor vroegsignalering en adequate doorverwijzing. Om een sluitende 
aanpak in deze zorgtrajecten te garanderen (sluitende Jeugdketen) is een goede coördinatie 
binnen het CJG en samenwerking met de gemeentelijke zorgregisseur (GOSA- regisseur) 
noodzakelijk. Deze laatste dient ook in nauw contact te staan met Bureau Jeugdzorg. Het 
CDA vindt dat de gemeente de regie moet nemen bij de noodzakelijke afstemming tussen 
jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, jeugdbeleid en jeugdzorg.

Het is van belang dat professionele hulp aansluit bij de eigen kracht van gezinnen zelf, en 
deze versterkt. Zogenaamde eigen kracht conferenties kunnen een nuttige aanvulling zijn op 
het productenaanbod van de CJG's. 

CDA Actiepunt:

• Met betrekking tot de CJG's is het CDA voorstander van een intensieve 
samenwerking tussen de gemeenten op Voorne Putten, zowel op 
coördinatieniveau waardoor er goed zicht is op de ontwikkelingen op heel 
Voorne Putten, als voor de inkoop van producten.

Financiële situatie

Sociaal isolement kan ook ontstaan door financiële problemen. In het algemeen geldt dat 
betaald werk de beste manier is om uit armoede te ontsnappen. Daarom moet de gemeente 
allerlei middelen aanwenden om mensen weer aan de slag te krijgen. Onderkend moet 
worden dat niet iedereen betaald werk kan verrichten. Hier komen oplossingen in de sfeer 
van de Wet sociale werkvoorziening en maatschappelijke participatie in de vorm van 
vrijwilligerswerk in beeld. 

CDA Actiepunt: 

• Het CDA is een groot voorstander van het gebruik van loonkostensubsidie om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk te helpen. 

 

Van uitkeringsgerechtigden mag worden gevraagd dat zij actief solliciteren om aan de slag te 
komen. Om goed toegerust te zijn op de arbeidsmarkt is een afgeronde opleiding van groot 
belang. Het CDA vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen tot projecten, waarin oa het 
UWV werkbedrijf, het bedrijfsleven en scholen samenwerken. Hiermee komen 
laagdrempelige contacten tot stand tussen werkgevers en werkzoekenden. Het is van groot 
belang dat via deze contacten stages, leer-werktrajecten en arbeidsplaatsen voor jongeren 
tot stand komen. 

CDA Actiepunt: 

• Het CDA vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen tot projecten, waarin  
o.a. het UWV werkbedrijf, het bedrijfsleven en scholen samenwerken. 
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Het CDA is van mening dat op het terrein van sociale zaken winst behaald kan worden door 
samenwerking tussen de verschillende gemeenten op Voorne-Putten. Deze winst ligt 
bijvoorbeeld op het terrein van een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid als aanvulling op het 
lokale beleid. 

 

CDA Actiepunt: 

• Het CDA ondersteunt verdere ontwikkelingen van initiatieven die ontplooid 
worden op het terrein van een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid als aanvulling 
op het lokale beleid.

• Het CDA is van mening dat vergaande samenwerking tussen de ambtelijke 
organisaties van de gemeenten op Voorne en Putten dient plaats te vinden. 
Hiermee worden kosten bespaard en de dienstverlening verbeterd. Daarnaast 
biedt dit medewerkers meer loopbaanmogelijkheden en mogelijkheden tot 
professionalisering en specialisatie. 

Minimabeleid

Voor mensen die rond moeten komen van een inkomen rond het minimumloon, biedt de 
gemeente financiële ondersteuning middels een ruimhartig minimabeleid. Ter voorkoming 
van de zogeheten armoedeval blijft het CDA voorstander van glijdende schalen bij het 
minimabeleid. Het CDA maakt zich zorgen over de maatschappelijke participatie van 
kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen of net daarboven. 
Ophoging van de maximale bijdrage (van € 200,- naar € 300,-) uit het Sport- en Cultuurfonds 
voor kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar is een goede stap. Belangrijk is dat er ook in de 
toekomst voldoende middelen beschikbaar zijn voor het Sport- en Cultuurfonds, ook als het 
percentage gezinnen en alleenstaanden dat van deze regeling gebruik maakt, fors 
toeneemt.  
 
CDA Actiepunt: 

 Het CDA vindt het belangrijk dat er blijvend voldoende geld wordt vrijgemaakt 
voor het Sport- en Cultuurfonds, zodat gezinnen en alleenstaanden minimaal 
kunnen blijven rekenen op de thans geldende bijdrage, ook als het percentage 
gebruikers sterk toeneemt. 

Chronisch zieken, mensen met een handicap en ouderen lopen vaak tegen extra kosten op. 
Daarom is het CDA van mening dat het gemeentelijk PGB (Persoonsgebonden Budget) dan 
ook gehandhaafd dient te blijven. Mensen die gebruik maken van een voorziening via de 
WMO  (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moeten kunnen blijven kiezen tussen een 
voorziening in natura of een PGB. 

CDA Actiepunt:

• Het CDA is van mening dat het gemeentelijk Persoonsgebonden Budget (PGB) 
voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten gehandhaafd dient te blijven.
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Chronisch zieken en gehandicapten moeten in staat gesteld worden op een volwaardige 
manier mee te kunnen doen aan de samenleving. Van belang daarbij is dat zij zo lang 
mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Gehandicapten zijn voor hun 
kwaliteit van leven, meer dan andere mensen, afhankelijk van allerlei instanties. Daarom 
vindt het CDA dat er een onafhankelijke klachtenregeling moet zijn, waarbij gehandicapten 
zonder angst voor gevolgen wat betreft zorg- en dienstverlening een klacht kunnen indienen 
over hun zorgaanbieder. Eveneens belangrijk is een goed functionerende Collectief 
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Het blijkt dat het CVV nog steeds problemen geeft. 
Kwaliteitsverbetering van het collectief vervoer is dan ook noodzakelijk. 

CDA Actiepunt:

• Het CDA stelt dat de chronisch zieken en gehandicapten zo veel en zo lang 
mogelijk in hun eigen woonomgeving (blijven) wonen. 

• Het CDA vindt dat er een onafhankelijke klachtenregeling moet zijn, waarbij 
gehandicapten zonder angst voor gevolgen wat betreft zorg- en dienstverlening 
een klacht kunnen indienen over hun zorgaanbieder. 

• Het collectief vraagafhankelijk vervoer dient betere kwaliteit te leveren. Bij de 
aanbesteding dient daar scherp op gelet te worden. 

Voorkomen en signaleren van vereenzaming

Er moet aandacht zijn voor de risico's van vereenzaming van ouderen. Waar gezins- en 
familieleden, buren of maatschappelijke organisaties niet of onvoldoende een oogje in het 
zeil kunnen houden of hulp bieden, stimuleert de gemeente dat er aan deze ouderen 
huisbezoeken op maat worden gebracht. Het SBO (ServiceBureau Ouderen), 
ouderenbonden, maar ook kerken, enz. kunnen  hier een belangrijke rol vervullen. Zodoende 
wordt de leef- en woonsituatie van deze leeftijdsgroep in beeld gebracht om de eventuele 
hulpvraag scherp te krijgen. De gemeente moet met ouderen en hun organisaties 
communiceren en hen betrekken bij het beleid. Voldoende en goede accommodatie voor 
deze organisaties zijn noodzakelijk voor de uitvoering van hun activiteiten. 
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CDA Actiepunt: 

• Ouderenadviseurs en het (mantel)zorgtrefpunt (Zorgloket) hebben, in 
samenwerking met ouderen- en welzijnsorganisaties, een belangrijke taak bij 
het duidelijk krijgen van de individuele hulpvraag van ouderen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn.

• Voldoende en goede accommodatie voor deze ouderenorganisaties zijn 
noodzakelijk voor de uitvoering van hun activiteiten. 

• Waar nodig stimuleert en faciliteert de gemeente huisbezoeken om de risico's 
op vereenzaming en verwaarlozing van ouderen te monitoren. 

Het zwaartepunt van de beleidsvorming en uitvoering WMO - vooral welzijn en sociale 
cohesie - ligt bij individuele gemeenten. Winst kan echter behaald worden door een 
gezamenlijke aanbesteding. Het CDA streeft naar samenwerking op dit onderdeel op 
Voorne- Putten als geheel. 

CDA Actiepunt: 

• Kwaliteit van diensten en voorzieningen is het leidende principe bij 
aanbestedingen in het kader van de WMO.

• Voor de inkoop van WMO-voorzieningen streeft het CDA naar samenwerking 
met de andere gemeenten op Voorne-Putten.

Schuldhulpverlening

Wat betreft de schuldhulpverlening dient het beleid van de gemeente vooral gericht te zijn op 
het voorkomen dat mensen in problematische schuldsituaties raken. Goede afspraken met 
de woningcorporaties, sociaal en maatschappelijk werk en kredietverlenende instanties zijn 
daarbij van belang. De gemeente ondersteunt het aanbieden van cursussen gericht op 
budgetbeheer. Mochten mensen toch in de problemen raken, dan dienen zij op korte termijn 
geholpen te worden. 

CDA Actiepunt: 

• Het CDA is van mening dat de gemeente in het kader van de 
schuldhulpverlening het aanbieden van cursussen gericht op budgetbeheer 
dient te ondersteunen.

Dak- en thuislozen

Een speciaal aandachtspunt betreft de opvang van dak- en thuislozen. Preventie en 
vroegsignalering blijven ook hierbij het uitgangspunt. Dat neemt niet weg dat opvang nodig 
zal blijven. Naast de opvang door de centrumgemeente voor de zogenaamde 
multiprobleemgevallen is ook lokale opvang dringend gewenst. Op lange termijn moet het 
beleid gericht zijn op terugkeer van deze kwetsbare groepen in de maatschappij. Het project 
“kamers met kansen” is daarbij een eerste, goede stap. In het algemeen is het doel dat hulp 
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aan dak- en thuislozen fasegewijs wordt afgebouwd: van opvang, via begeleiding (begeleid 
wonen en werken) en nazorg naar volledig herstel van zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid. Dit vraagt om individueel maatwerk.

CDA Actiepunt: 

• Ook op lokaal niveau dient er voldoende opvang voor dak- en thuislozen te zijn. 
Individueel maatwerk blijft geboden.

13



Hellevoetsluis

4 Betrokkenheid

Betrokken samenleving

Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en verantwoordelijk-
heid voor elkaar nemen. Heel praktisch ziet men dat terug daar waar mensen participeren in 
clubs en verenigingen. Binnen een vereniging zetten mensen zich vrijwillig in voor een 
gemeenschappelijk doel. Op natuurlijke wijze raken mensen daar tevens betrokken op 
elkaar. Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het faciliteren van verenigingen en 
organisaties voor zover zij een maatschappelijk doel nastreven. Het subsidiebeleid moet 
daarop gericht zijn. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze samenleving. Veel maatschappelijke nuttige taken 
zouden blijven liggen als er geen mensen zouden zijn die zich onbezoldigd willen inzetten 
voor de medemens. Vrijwilligers moeten hierin ondersteund worden, door hen inspraak te 
geven in beleid, door voorzieningen te bieden voor deskundigheidsbevordering op maat en 
door praktische ondersteuning aansluitend op de behoefte. Bij het afstemmen van vraag 
en aanbod van vrijwilligers speelt het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis een 
belangrijke rol. 

 

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is vanaf 2011 een verplicht onderdeel van het curriculum van de 
scholen voor Voortgezet Onderwijs. Beide Hellevoetse scholen geven inmiddels al 
ruimschoots uitvoering aan deze stage. Belangrijk blijft een goede match tussen vraag en 
aanbod. De gemeente heeft hierbij een stimulerende rol. 

CDA Actiepunt:

• De gemeente brengt vraag en aanbod van maatschappelijke stageplekken bij 
elkaar door afspraken te maken tussen de scholen, maatschappelijke en 
zorgorganisaties en het bedrijfsleven. De keuzevrijheid van leerlingen is bij 
maatschappelijke stage het uitgangspunt.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die zorgtaken op zich hebben genomen voor een dierbare die is 
aangewezen op hulp en verzorging. De gemeente kan zorgen voor een stuk verlichting voor 
deze vaak zwaarbelaste mensen door het mogelijk maken van bv respijtzorg in 
samenwerking met zorgaanbieders, Stichting MEE en de het Centrum voor vrijwilligerswerk. 
Door de aanwezigheid van een medewerker van het Zorgloket bij de mantelzorgsalon kan de 
mantelzorger op een efficiënte manier ondersteuning op maat krijgen. 
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CDA Actiepunt:

• De gemeente biedt financiële, administratieve en bestuurlijke ondersteuning 
aan (organisaties van) vrijwilligers en mantelzorgers.

Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties

Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties zoals het Leger des Heils, vervullen 
een belangrijke rol bij de bewustwording van en het zoeken naar oplossingen van 
maatschappelijke problemen. Zij spelen een belangrijke rol bij het versterken van 
gemeenschapszin, het brengen van huisbezoeken ter voorkoming van sociaal isolement, het 
opvangen van vluchtelingen en bij de bestrijding van armoede. 

CDA Actiepunt:

• Het CDA wil dat kerken en daarmee te vergelijken instituties betrokken worden 
bij de uitvoering van (onderdelen van) de WMO.

Jongeren

Een maatschappij zonder jeugd heeft geen toekomst, mist dynamiek en verwondering. 
Jongeren zorgen voor leven in de brouwerij, in welke betekenis dan ook. Meestal kunnen we 
trots zijn op onze jeugd, omdat ze zich goed ontwikkelen onbekommerd in het leven staan en 
luchtigheid aanbrengen. Met het overgrote deel van de jongeren gaat het goed. Jongeren 
moeten betrokken worden bij de ontwikkelingen in de gemeente. 

Jongeren verdienen een eigen plek in de buurt of wijk. 
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CDA Actiepunt:

• Initiatieven van of voorzieningen voor jongeren, zoals trapveldjes, 
skatevoorzieningen, playgrounds of streetdanceruimten worden ondersteund.

• Jongeren en hun organisaties worden betrokken bij beleidsvorming en 
totstandkoming van voorzieningen voor de jeugd. 

Ouderen

Dankzij de gestegen welvaart en toegenomen kwaliteit van de gezondheidszorg leven 
mensen langer. Veel ouderen zijn na hun pensionering nog steeds maatschappelijk actief, 
anderen genieten volledig van hun welverdiende vrije tijd. Voor de ouderen is het van belang 
dat de randvoorwaarden om zelfstandig te kunnen wonen optimaal zijn in de vorm van 
levensloopbestendige woningen of aanleunwoningen bij verzorgingscentra.

CDA Actiepunt: 

• Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De gemeente 
zorgt voor voldoende levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen bij 
zorgcomplexen.

Ontmoeting tussen generaties

In de vitale lokale samenleving die het CDA voor ogen staat, is sprake van respect en 
ontmoeting tussen generaties, tussen oud en jong. Ouderen hebben levenservaring en 
hebben maatschappelijke ontwikkelingen aan zich zien voltrekken die de moeite waard 
kunnen zijn te delen met jongeren. Overdracht van kennis over het recente verleden beklijft 
vaak beter als er persoonlijke ervaringen aan worden toegevoegd. Zo zal het in het onderwijs 
meer indruk maken als de Tweede Wereldoorlog wordt besproken met iemand die het 
bewust heeft meegemaakt. Omgekeerd kunnen intensievere contacten tussen generaties 
bijdragen aan meer invoelingsvermogen van ouderen voor wat jongeren beweegt en 
bezighoudt. 

CDA Actiepunt:

• Het CDA is van mening dat de gemeente programma's en/of activiteiten gericht 
op binding en ontmoeting tussen generaties en waarin oud en jong participeren 
moet ondersteunen.

In 2009 is de gemeente gestart met het houden van een Veteranendag. De opkomst was 
zeer groot. Vooral mensen die de in Nederlands Indië of Nieuw Guinea geweest zijn, waren 
in ruime mate aanwezig. Velen van hen gingen vroeger naar Wageningen en de laatste tijd 
naar Den Haag, maar voor verschillenden van hen wordt die reis zo langzamerhand wegens 
fysieke beperkingen niet meer mogelijk. De mogelijkheid om elkaar als veteranen, oud en 
jong, te ontmoeten werd door betrokkenen zeer gewaardeerd. 
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CDA Actiepunt:

• Wat het CDA betreft, wordt de Veteranendag jaarlijks gehouden.

Onderwijs

Het CDA ziet scholen niet los van hun maatschappelijke omgeving. Omdat de bestuurlijke rol 
van de gemeente ten aanzien van het onderwijs is veranderd, moet zij vooral samenwerking 
tussen scholen en instanties stimuleren. Hierbij kan gedacht worden aan 
achterstandenbeleid, terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim, voortijdig 
schoolverlaten, praktijkonderwijs, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, 
volwasseneducatie.

Omdat opvoeding en educatie in elkaars verlengde liggen, vindt het CDA het belangrijk dat 
ouders bij de school worden betrokken. De vrijwillige inzet van ouders bij bv het organiseren 
van activiteiten is van onschatbare waarde. Ouders/opvoeders zijn de eerst 
verantwoordelijken voor de opvoeding maar wanneer zij daarin tekortschieten, vormen 
leraren dikwijls de eerste opvang. Leraren zijn van grote waarde als het gaat om het 
opvangen van signalen van verwaarlozing, mishandeling en sociaal-emotionele problemen 
van leerlingen. 

Van belang is dan dat bij de omvang van groepen en klassen de menselijke maat in acht 
wordt genomen, zodat leerlingen persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen krijgen. 

Onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter op elkaar aansluiten. Het besef is doorgedrongen 
dat sommige leerlingen via een individueel traject veel beter tot ontplooiing komen. Het CDA 
steunt dit en wil dat er afspraken gemaakt worden tussen het lokale en regionale 
bedrijfsleven en de aanbieders van beroepsopleidingen omdat die nu te veel uit elkaar zijn 
gegroeid. Hiermee kan voor een deel het voortijdig schoolverlaten worden teruggedrongen. 
Dit is goed voor de toekomst van jongeren en voor de economie.

CDA Actiepunt:

• Ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten moeten verder 
teruggedrongen worden. Jongeren tot 27 jaar die uitvallen worden teruggeleid 
naar school of naar een baan, en als dit niet lukt naar een zorgtraject.

• Brede scholen moeten uitgroeien tot een basisvoorziening waarin ook de voor- 
en naschoolse opvang, peuterspeelzaal en kinderopvang een plek hebben.
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5 Ontspanning

Sport en spel

Sporten is gezond. Zowel voor het lichaam als de geest. Het gemeentelijk sportbeleid moet 
gericht zijn op alle leeftijden. Sport- en spelverenigingen krijgen naast hun primaire functie in 
toenemende mate een maatschappelijke rol bij het bevorderen van gezondheidsbewustzijn. 
De gemeente moet hen daarom zowel financieel als organisatorisch ondersteunen. Het 
subsidiebeleid moet sport en daaraan verwante activiteiten betaalbaar en bereikbaar houden 
voor de inwoners. Dat burgers daaraan ook zelf financieel bijdragen is vanzelfsprekend. 
Mensen rond het minimuminkomen kunnen een beroep doen op het Sport- en Cultuurfonds 
(SCF). Indien gewenst helpen de verenigingen hen daarbij.

CDA Actiepunt: 

• Het CDA is van mening dat sportverenigingen en soortgelijke organisaties 
recht hebben op goede accommodaties. Om in te kunnen spelen op 
vernieuwende – duurzame - ontwikkelingen, zodat bv velden langer 
bespeelbaar zijn, kunnen sportverenigingen enz. gebruik maken van een 
sportinvesteringssubsidie.

• Hiertoe worden zo spoedig mogelijk heldere criteria geformuleerd, waarbij het 
rechtsgelijkheidsprincipe uitgangspunt is.

Het CDA betreurt dat dit principe geen enkele rol gespeeld heeft bij het zoeken naar 
oplossingen voor de vv Nieuwenhoorn. Door het – naar willekeur - al dan niet toekennen van 
investeringssubsidies weten verenigingen niet meer waar zij aan toe zijn en dit ondermijnt de 
betrouwbaarheid van het gemeentebestuur. 

Sport is, evenals andere gezonde vrijetijdsbesteding zoals bv van Scouting en de 
Zeekadetten, zeker voor kinderen en jongeren van belang omdat het eigenwaarde opbouwt. 
Daarnaast leren kinderen en jongeren bij sporten en spel in teamverband regels in acht te 
nemen, te delen in sportiviteit en het belang van respect voor elkaar en de tegenstanders. 
Sportverenigingen en soortgelijke organisaties spelen daarom ook een belangrijke rol bij de 
aanpak van sociale problemen. Het jeugdsubsidiebeleid blijft dan ook gehandhaafd. Van 
verenigingen en organisaties mag worden gevraagd zich in te spannen om bepaalde 
doelgroepen te bereiken, zoals jongeren, migranten, mensen met een laag inkomen en 
gehandicapten. 

CDA Actiepunt: 

• Bijzondere aandacht dient gegeven te worden aan de situatie van Scouting 
Hellevoetsluis mbt de tijdelijke accommodatie tijdens de renovatie van Kazerne 
Haerlem (het Fort) en vervolgens de herhuisvesting daarin, de ligplaatsen en de 
winteropslag van hun boten, zodat hun activiteiten op een passende wijze 
voortgezet kunnen worden.
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• Het CDA vindt dat de gemeente, samen met de scholen, (sport)verenigingen en 
maatschappelijke instellingen, programma's aan moet bieden die gericht zijn 
op een gezondere levensstijl van kinderen en jongeren.

Ook voor ouderen is het goed als zij zo lang mogelijk blijven sporten. De gemeente 
stimuleert initiatieven hiertoe. 

CDA Actiepunt:

• Het CDA vindt dat de gemeente het aanbieden van een cursus valpreventie 
voor ouderen moet stimuleren.

• Het CDA is van mening dat de gemeente de mogelijkheden aan sportactiviteiten 
voor ouderen moet uitbreiden.

Kunst en Cultuur

Hellevoetsluis heeft een boeiend historisch verleden. Veel monumenten herinneren daar nog 
aan. Dit is van grote waarde. Vaak biedt dit erfgoed een blik op het verleden met lessen voor 
de toekomst of geeft het een beeld van hoe er in verschillende tijden tegen zaken 
aangekeken wordt. In die zin biedt het mensen een interessante invulling voor de vrije tijd en 
maakt ze los van de waan van de dag. 

Een bijzonder onderdeel van kunst is de amateurkunst. Niet alleen als vrijetijdsbesteding 
maar in toenemende mate als dagbesteding binnen de zorg. In het kader van onderwijs of 
buitenschoolse activiteiten kunnen kinderen zich bewust worden van hun talenten voor 
creatieve zaken. Dit moet gestimuleerd worden. Waar mensen elkaar vinden in een 
gezamenlijke bezigheid ontstaat onderling respect als vanzelf. Op  gemeentelijk niveau is 
amateurkunst daarom een gewaardeerd onderdeel dat ondersteuning niet alleen nodig heeft, 
maar ook verdient. 
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CDA Actiepunt: 

• Het CDA is van mening dat de gemeente op korte termijn de mogelijkheid dient 
te onderzoeken van professionele ondersteuning aan sport- en 
cultuurverenigingen en organisaties van maatschappelijk belang, gerund door 
vrijwilligers.

• Het CDA vindt dat de gemeente zorg moet dragen voor voldoende en goede 
accommodaties voor bovengenoemde organisaties. 

• Er moet op korte termijn duidelijkheid komen mbt de accommodatie-
problematiek van Theater Twee Hondjes.

Kunst in de openbare ruimte geeft een kwaliteitsimpuls aan de bebouwde omgeving. Het 
CDA sluit daarbij aan bij de tendens in het kunst- en cultuurbeleid die leidt tot een cultureel 
bewustzijn in de samenleving (zogeheten “vermaatschappelijking” van kunst). Samen met 
kunstenaars wordt getracht burgers te betrekken bij kunstprojecten. Op deze manier blijft er 
niet alleen iets tastbaars achter, maar heeft het mensen ook samengebracht met een 
blijvende herinnering hieraan. 

Het CDA daagt kunstenaars uit óók ondernemer te zijn. Samen met het bedrijfsleven moet 
meerwaarde gezien en gevonden worden opdat cultuuruitingen kunnen rekenen op 
draagvlak in de lokale gemeenschap, waarvoor - indien aan de orde - ook een financiële prijs 
moet worden betaald. Gemeenten kunnen daarbij faciliterend optreden. 

Media

De lokale en regionale media hebben een belangrijke functie. Niet alleen als maatschappelijk 
fenomeen, maar zeker ook vanuit de democratische gedachte (naast uiteraard de rol van de 
media bij crises en rampen). Media voorzien in informatie en betrekken daardoor mensen bij 
de politiek. De media dienen een stem te bieden aan de autochtone en allochtone bevolking. 
Het gebruik van de Nederlandse taal, als middel tot integratie is hierbij uitgangspunt. 

Recreatie

Ontspannend, rustgevend en gezond is het recreëren in de natuur. Het CDA wil dan ook 
ruime recreatieve voorzieningen voor de eigen inwoners van Hellevoetsluis. Voor de 
allerkleinsten komen speelveldjes met speeltoestellen in de buurt. Bij de aanleg hiervan 
worden bij voorkeur de omwonenden betrokken. Voor de wat oudere kinderen zijn er 
voldoende trapveldjes. Ook deze komen in overleg met de jongeren tot stand. 

Water biedt veel recreatiemogelijkheden. Deze worden zoveel mogelijk benut. Het landelijk 
gebied wordt meer opengesteld voor (natuur)recreatie. Voor het kleine strandje komt een 
structurele oplossing. Hoewel de focus van toeristische en recreatieve ontwikkeling ligt op 
het gebied ten westen van de Vesting, is het CDA van mening dat ook aan de oostelijke 
oever kleinschalige recreatieve voorzieningen aangelegd dienen te worden. 
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CDA Actiepunt:

• Er komen meer recreatieve voorzieningen bij de Struytse Zeedijk.

• Waterpartijen worden ook benut voor recreatie en speelplaatsen.

Bij ontspanning horen ook het actief en passief deelnemen aan allerlei activiteiten in de 
buitenlucht. De gemeente stimuleert dit door een goed evenementenbeleid op te stellen, in 
samenhang met het toeristische beleid. 
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6 Wonen en woonomgeving

Het CDA wil dat Voorne-Putten en dus ook Hellevoetsluis een goed woon- en 
recreatieklimaat heeft, gericht op mensen die een grote diversiteit vertonen in leeftijd, sociale 
achtergrond, vrijetijdsbesteding en werkzaamheden. Het eiland is aantrekkelijk voor starters, 
voor gezinnen met jonge en oudere kinderen, voor oudere werkenden en voor mensen die 
genieten van hun pensioen. 

Ruimtelijke ordening

De inrichting van de publieke ruimte raakt ons allen. Het gaat om het scheppen van een zo 
goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, tussen economische en 
ecologische functies. Ruimtelijke ordening is een middel en geen doel. Het is een belangrijk 
instrument om leefbaarheid in gemeenten in stand te houden en te bevorderen.

De verantwoordelijkheid van de gemeente is vergroot bij het vaststellen van de 
bestemmingsplannen en daarmee ook voor de betrokkenheid van inwoners bij het ruimtelijke 
ordeningsbeleid van de gemeente. 

Inwoners en maatschappelijke organisaties tonen belangstelling voor de ruimtelijke kwaliteit 
en het cultuurhistorische karakter. Zij verwachten dat de gemeente bij het maken van 
plannen voor ruimtelijke ingrepen rekening houdt met landschappelijke, ruimtelijke en 
cultuurhistorische aspecten. Vooral bij de Vesting is dit laatste van groot belang. Een 
herbeleving van de interessante historie van de Vesting door de vele monumenten, de 
stadswandelingen en de historisch verantwoorde verhalen daarbij, is niet alleen boeiend en 
leerzaam, maar zorgt ook voor een verbondenheid tussen de inwoners van Hellevoetsluis, 
die met recht trots mogen zijn op het rijke verleden van hun gemeente. De inrichting van de 
openbare ruimte heeft ook gevolgen heeft voor de komende generaties. Daarom is het van 
belang burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers zoveel mogelijk te betrekken 
bij deze keuzes.

Het CDA vindt dat de kwaliteit van het open landschap meer aandacht moet krijgen.
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Wonen voor iedereen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Helaas is de woningmarkt voor veel mensen minder 
toegankelijk en betaalbaar dan het CDA zou willen.

Hoewel de belangrijkste financiële regelingen voor wonen op landelijk niveau zijn geregeld 
(aftrekbaarheid hypotheekrente, huurtoeslag) moeten gemeenten doen wat ze kunnen om de 
verstopte woningmarkt weer vlot te trekken. Het CDA staat een actief doelgroepenbeleid 
voor als het gaat om woningbouw voor starters en senioren. Beide groepen komen moeilijk 
aan een kwalitatief goede en betaalbare woning. Als er genoeg goede woningen voor 
senioren worden gebouwd, komt er doorstroming op gang die ruimte biedt aan starters. De 
gemeente maakt concrete afspraken over het nieuwbouwprogramma met ontwikkelaars en 
woningcorporaties. 

Daarnaast zal de gemeente gerichte maatregelen treffen voor doelgroepen, zoals het blijven 
verstrekken van startersleningen, het geven van begeleiding en advies, enzovoort. 
Woningbouw voor de natuurlijke aanwas blijft daarbij het uitgangspunt. In de te ontwikkelen 
wooncomplexen staat de kwaliteit van de woning en haar omgeving voorop en niet een 
"winstgevende" grondexploitatie. 

Leefbaarheid 

De leefbaarheid wordt grotendeels bepaald door het gevoel van veiligheid, gevarieerde 
woningbouw, een goed voorzieningenniveau, een schone, groene buitenruimte en het 
sociale weefsel tussen gemeenschappen. Het CDA vindt het van groot belang dat de 
gemeente, voor het bevorderen van de leefbaarheid, binding en ontmoeting en sociale 
samenhang, er alles aan doet om burgers te betrekken bij besluiten over de leefbaarheid en 
de inrichting van hun directe omgeving. Periodiek overleg of een andere vorm van 
samenwerking moet gestimuleerd worden. 

Meer keuzevrijheid en zeggenschap

Het CDA vindt dat kopers en huurders meer zeggenschap en keuzemogelijkheden moeten 
krijgen bij nieuwbouw. De gemeenten kunnen hierbij gebruik maken van de mogelijkheden 
die de nWro biedt. Architecten en ontwikkelaars denken te veel voor en te weinig met de 
toekomstige gebruikers. Het CDA is er voorstander van om in gemeenten weer Gebruikers 
Advies Commissies in te stellen die met praktische en gebruikersogen naar nieuwe 
bouwplannen kijken. Vormen van (individueel en collectief) particulier opdrachtgeverschap 
verdienen ook ondersteuning door de gemeente.

Daarbij heeft de gemeente ook oog voor de risico’s van particulier opdrachtgeverschap door 
te zorgen voor intensieve begeleiding en ondersteuning waar nodig.

CDA Actiepunt:

• Het CDA staat een actief doelgroepenbeleid voor als het gaat om woningbouw 
voor starters en senioren. 
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• Voor de bestaande woningvoorraad wil het CDA positieve ontwikkelingen 

stimuleren, zoals meer mogelijkheden voor combineren van wonen en werken 
en het toestaan van woningaanpassingen als mensen zorg nodig hebben.

• (Toekomstige) eigenaren en huurders van woningen moeten meer invloed en 
zeggenschap krijgen bij nieuwbouw.

• De gemeente ondersteunt (collectief) particulier opdrachtgeverschap door 
gerichte maatregelen, zoals het aanbieden van vrije kavels en het geven van 
advies en begeleiding.

Openbaar groen

In de gemeente moet voldoende ruimte zijn voor groenvoorzieningen. Dit groen moet goed 
onderhouden worden, op peil worden gehouden en waar mogelijk worden uitgebreid.

Regelmatige controle daarvan is belangrijk om ook hier verloedering en vervuiling te 
voorkomen. Net zoals bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, is het van 
belang om burgers te betrekken bij onderhoud van groen in hun woonomgeving.

Bij planning en onderhoud van de groenvoorzieningen vormt de sociale veiligheid een vast 
onderdeel.

Openbaar groen draagt bij aan een beter milieu en ruimtelijke kwaliteit. Bomen en planten 
zijn de longen. (Meer) openbaar groen en de aanleg van parken (inclusief natuurlijke 
waterberging) helpen bij de opvang van (regen) water en CO2-uitstoot, gaan opwarming van 
de stad tegen en verhogen de binnenstedelijke luchtkwaliteit.
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Publieke ruimte

De lokale gemeenschap moet de publieke ruimte heroveren, in de eerste plaats door te 
zorgen voor goed onderhoud. Regelmatig wordt een wijk- of buurtschouw gehouden.

Ook het wijkgericht werken is een goede manier om dichtbij en op vraag van de burger bezig 
te zijn met inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Een verloederde publieke ruimte 
kan gevoelens van onveiligheid oproepen.

De kwaliteit van de publieke ruimte gaat velen ter harte. Mensen ergeren zich bijvoorbeeld 
aan het bekladden van gebouwen met graffiti of aan hondenpoep op straat. Overlast door 
hondenpoep moet worden bestreden met voldoende uitlaatplaatsen, het plaatsen van 
automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.

Bij de (her)inrichting van straten en pleinen dient er aandacht te zijn voor het gebruik van 
duurzame voorzieningen en of het onderhoud goed kan worden uitgevoerd. Er wordt 
rekening gehouden met de wensen en behoeften van kinderen, ouderen en gehandicapten. 
Dus aan een levensloopbestendige en aanpasbare openbare ruimte. Binnen elke wijk of 
buurt dient een ‘plein’ uit te nodigen tot binding en ontmoeting tussen mensen.

Verder vindt het CDA het nodig dat de gemeente de algemene onderhoudsnorm regelmatig 
opnieuw bekijkt en waar nodig bijstelt.

Verloedering en vervuiling moeten worden tegengegaan. Woningcorporaties, particuliere 
verhuurders en particuliere woningbezitters moeten, zo nodig, worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte. 

De hond is voor veel mensen een belangrijke huisgenoot. als waakhond, speelkameraad, om 
mee te wandelen of gewoon voor de gezelligheid. Veel mensen vinden de hond van een 
ander een grote ergernis. Het gaat dan vooral om de poep die het huisdier achterlaat op 
straat, op de stoep, in het plantsoen of onder de schoen. 

De door velen ervaren overlast door hondenpoep moet gericht worden teruggedrongen. 

CDA Actiepunt: 

• Het CDA wil het openbaar groen behouden en waar mogelijk verder uitbreiden, 
Een groene en schone publieke ruimte verhoogt de leefbaarheid en draagt bij 
aan een beter leefmilieu.

• Het gezamenlijk aanleggen en onderhouden van groen is goed voor de sociale 
samenhang tussen bewoners.

• Het CDA vindt dat er een opruimplicht moet komen voor hondenbezitters voor 
de poep van hun honden. Hiertoe zal een extra artikel worden opgenomen in de 
Algemene Politie Verordening. Hierop zal streng worden gehandhaafd.
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7 Verkeer en Vervoer

Het CDA wil in de komende periode dat de ontsluiting van het eiland en de bereikbaarheid 
van Hellevoetsluis voor zowel het wegverkeer als het openbaar vervoer verbeterd wordt. Ook 
moeten er dan goede en veilige doorlopende fietspaden zijn, zowel voor degenen die met de 
fiets naar het werk gaan als voor de recreanten en toeristen. 

Infrastructuur

Het gebruik van personen- en vrachtvervoer is op Voorne-Putten noodzakelijk en 
onontbeerlijk. Het vraagstuk van de toename van het autoverkeer overstijgt het niveau van 
de afzonderlijke gemeenten op Voorne-Putten. Het is een probleem waar alleen in 
samenwerking met andere gemeenten, de provincie, waterschap en het rijk een antwoord op 
gevonden kan worden.

Het CDA is van oordeel dat een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de 
ontsluitingswegen in de regio Voorne-Putten noodzakelijk zijn. Het sluipverkeer door de 
woonkernen moet worden voorkomen. Met de komst van de Tweede Maasvlakte is een extra 
tunnel onder de Nieuwe Waterweg onontbeerlijk.

Door middel van het CDA-platform van de gezamenlijke gemeenten op  Voorne-Putten 
zullen de regionale verkeersknelpunten (ontsluiting van het eiland)en gewenste oplossingen 
bij de provinciale, de landelijke politiek en het waterschap aan de orde worden gesteld.

CDA Actiepunt: 

• Het CDA-platform van de gezamenlijke gemeenten op  Voorne-Putten zal de 
regionale verkeersknelpunten (ontsluiting van het eiland) en gewenste 
oplossingen bij de provinciale, de landelijke politiek en het waterschap aan de 
orde stellen. Een extra tunnel onder de Nieuwe Waterweg is daarbij 
onontbeerlijk.

Binnen Hellevoetsluis bestaan knelpunten op en rond de AI-Laan. Dit maakt de aanleg van 
de Noordelijke Randweg op korte termijn noodzakelijk. Om een betere verkeerscirculatie 
rond het Centrum de Struytse Hoeck te verkrijgen dient er een brug te komen over het 
Kanaal ter hoogte van de bibliotheek. De aanleg van een tweede brug voor Kickersbloem 3 
dient onderdeel te zijn van de ontwikkeling van het bedrijventerrein. 

Bij bouwplannen moeten voldoende parkeerplaatsen aangelegd worden. De landelijke norm 
is door de ligging van Hellevoetsluis niet afdoende. Het parkeren voor het winkelcentrum 
moet gratis blijven, dit zowel voor de economische aantrekkelijkheid van het centrum als 
voor het voorkòmen van parkeerdruk in de omliggende woonstraten. Bij de herinrichting van 
de buitenruimte dienen de parkeermogelijkheden goed aandacht te krijgen. 
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Openbaar vervoer en fiets

Ook zijn veel mensen voor hun mobiliteit aangewezen op openbaar vervoer. Daarom is het 
van belang dat de gemeente regelmatig overlegt voert over de dienstregeling, prijs en 
kwaliteit van het openbaar vervoer. Hierbij besteedt zij bijzondere aandacht aan goede 
fietsenstallingen en bushokjes. Deze bushaltes zijn voorzien van actuele vertrektijden, een 
“dynamisch reizigersinformatiesysteem”. Ook de aansluiting van de metro op de 
busverbindingen vraagt om blijvende aandacht. 

De gemeente draagt zorg voor een goede bereikbaarheid per fiets. Een goede onderlinge 
verbinding van fietsroutes (hoofdfietspaden netwerk) en veilige fietsroutes, vooral van en 
naar scholen, hebben de hoogste prioriteit. Ook de aanleg of uitbreiding van recreatieve 
fietsroutes in het buitengebied verdient aandacht. 

CDA Actiepunt: 

• Het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op drie speerpunten: bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid  en het bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit.

• Het CDA vindt een goede bereikbaarheid per fiets belangrijk. De onderlinge 
verbinding van fietsroutes binnen Hellevoetsluis en recreatieve fietsroutes in 
het buitengebied verdienen aandacht.

• Er moet meer aandacht komen voor de veiligheid van fietsers in gebieden met 
gemengd verkeer, zoals in de Struytse Hoeck.
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8 Veiligheid en Geborgenheid

Veiligheid

Je veilig voelen in je woon-, werk- en leefomgeving is essentieel. De gemeente heeft een 
belangrijke taak als regisseur in de veiligheidsketen. Veiligheidbeleid krijgt vorm in 
samenwerking met burgers, politie en justitie, scholen, buurtverenigingen, 
horecaondernemers en winkeliers, woningcorporaties, (sport)verenigingen, etc. 

Het veiligheidsbeleid vereist een gemeente die haar gezag gebruikt, stimuleert en 
ondersteunt. Het CDA is van mening dat de gemeente als het gaat om veiligheidsbeleid de 
volgende drie taken heeft:

1. Overlast bestrijden en tegengaan. Geweld mag onder geen enkele voorwaarde 
worden geaccepteerd. De taak van de gemeente is de openbare orde, in 
samenwerking met politie en justitie, te handhaven.

2. Preventie. Het beleid is erop gericht criminaliteit en overlast niet alleen tegen te gaan, 
maar liever nog te voorkomen. Dat gebeurt door voorlichting en samenwerking met 
ouders, scholen en maatschappelijke instellingen. Maar ook door fysieke 
maatregelen, zoals camerabeveiliging en afspraken met horeca-exploitanten.

3. Participatie en het (weer) vormgeven van de eigen verantwoordelijkheid van burgers 
en de lokale gemeenschap. Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven 
hebben uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen 
van onveiligheid. Respect voor elkaar, moet een gedeeld begrip worden.

Geborgenheid

Veiligheid is ook geborgenheid. Mensen moeten in geborgenheid kunnen leven, zowel in de 
thuissituatie als in de publieke ruimte. Reizigers in het openbaar vervoer moeten zich op hun 
gemak kunnen voelen, scholieren, onderwijzend personeel en winkeliers moeten zich veilig 
weten. De gemeente dient, met andere woorden, een gemeenschap te zijn waarin iedereen 
zich veilig voelt en veilig is. 

De leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen wordt grotendeels bepaald door het gevoel van 
veiligheid, gevarieerde woningbouw, een goed voorzieningenniveau, een schone, groene 
buitenruimte en het sociale weefsel tussen gemeenschappen, Sociale samenhang. 

Het CDA heeft daarnaast nog de volgende ideeën: 

 Het stimuleren dat alle wijken een vorm van wijkraad hebben;

 De gemeente spant zicht in om een inventarisatie te maken op wijkniveau t.a.v. 
onveilige plekken; 

 Nieuwe wijken moeten voortaan onder politiekeurmerk (inbraakpreventie, veilige wijk) 
gebouwd worden;

 De gemeente faciliteert het gezamenlijk aanleggen en onderhouden van groen. Dit is 
goed voor de sociale samenhang tussen bewoners in de wijk.
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Eigen verantwoordelijkheid

Mensen moeten zelf meedoen om hun eigen en de publieke veiligheid te verbeteren. 
Daarom wordt het gebruik van mogelijkheden om zelf criminaliteit te voorkomen, 
gestimuleerd.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders geven hun 
kinderen soms veel vrijheid als het gaat om het leren dragen van eigen verantwoordelijkheid. 
Dat is uiteraard een goed opvoedkundig principe. Maar het kan ook als negatieve keerzijde 
hebben dat er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van een ongezonde leefstijl van jongeren, 
dikwijls binnen een groepscultuur. Ouders kunnen onvoldoende zicht hebben of hun greep 
verliezen als het gaat om de leefstijl van hen kinderen. In die gevallen is het belangrijk dat, 
naast opvoedingsondersteuning, de gemeente in samenwerking met haar partners een 
aanvullende rol neemt bij de beïnvloeding van de leefstijl van jongeren. In samenwerking met 
bv sportverenigingen en organisaties als Scouting worden programma's voor jongeren 
opgezet, waarin wordt gewezen op de risico's van overmatig alcoholgebruik, ongezonde 
voeding, (soft)drugsgebruik, gokverslaving, enz. Omdat 50% van het vandalisme alcohol 
gerelateerd is, gaan het terugdringen van de bovenmatige alcoholconsumptie en het 
bestrijden van vandalisme hand in hand. 

Sommige jongeren veroorzaken problemen die echt niet door de beugel kunnen. Door meer 
toezicht en elkaar aanspreken op asociaal gedrag en, waar nodig, door consequent 
optreden, moeten overlast en criminaliteit worden teruggedrongen. Waar nodig, schuwt de 
gemeente niet maatregelen te nemen zoals (in opklimmende lijn) verscherpte surveillance, 
cameratoezicht, preventief fouilleren en samenscholingsverboden.

 

Fysieke veiligheid

Een goed fysiek veiligheidsbeleid is noodzakelijk. Adequate brand- en milieuvergunningen 
en het toezicht daarop zijn belangrijk; ook het rampenplan dient op orde te zijn. 

Gezondheidsbeleid

Het gemeentelijke gezondheidsbeleid richt zich vooral op preventie en vroegtijdige 
signalering van gezondheidsrisico's, ziektes en aandoeningen onder kinderen, jongeren en 
onder bepaalde leeftijdsgroepen.

Het CDA vindt dat de gemeente de regie moet nemen bij de noodzakelijke afstemming 
tussen jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, jeugdbeleid en jeugdzorg.

CDA Actiepunt:

• Criminaliteit, overlast en vernielingen moeten worden tegengegaan. 
Overtreders moeten hard worden aangepakt. Dit is nodig om de sociale 
samenhang en geborgenheid te behouden in buurten wijken en dorpen.

• Grensoverschrijdende overlast aanpakken in samenwerking met de 
omliggende gemeenten 

• Inzet bikers voor bestrijding van de weekendoverlast.
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• Blijvende aandacht voor vandalismebeleid. Aandachtspunten hierbij: 

1. Statistieken t.a.v. schade/vernielingen communiceren naar de burger

2. Goede doorverwijzing van slachtoffers

3. Toezicht afstemmen met scholen/wijk- buurtverenigingen

4. Cameratoezicht toepassen op plaatsen waar veel vernielingen 
voorkomen.

• Aanpak met betrekking tot alcohol en drugs:

1. Streng toezicht op het gebruik van alcohol en drugs. De verkoop van
       drugs buiten de huidige koffieshop moet hard worden aangepakt.

2. Al op basisscholen starten met preventieve voorlichting mede gericht op 
ouders/verzorgers t.a.v. alcohol en drugs.

3. Toezicht op schenkregels horeca: niet onder de 16 jaar en stoppen bij 
dronkenschap (naleven regels drankvergunning).

30



Hellevoetsluis

9 Milieu en Duurzaamheid

Duurzaamheid en energiebesparing
De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat 
om duurzaamheid, door de millenniumdoelstellingen te 
onderschrijven, een actief klimaatbeleid te voeren en in haar 
inkoopbeleid altijd rekening te houden met duurzaamheid. Bij 
nieuwbouw van woningen zijn duurzaamheid van materialen 
en energiebesparing uitgangspunt. 

CDA Actiepunt:

 Het CDA kiest voor een actief beleid gericht op 
CO2-reductie in de gemeente, waarbij zo min 
mogelijk energie wordt gebruikt.

 De gemeente onderschrijft de 
millenniumdoelstellingen door zich aan te melden als 'millenniumgemeente'.

 Het streven is het bouwen van energiearme woningen en waar mogelijk van 
energieneutrale woningen.

Afval en hergebruik

Veel afgedankte gebruiksartikelen komen in aanmerking voor hergebruik. Het CDA steunt 
dan ook van harte de komst van de kringloopwinkel. Hiermee wordt een bijdrage geleverd 
aan het verminderen van de afvalberg. Veel afval wordt steeds meer beschouwd als 
grondstof voor (nieuwe) productieprocessen. De gemeente blijft het gescheiden inzamelen 
van afval stimuleren. Een schone publieke ruimte bevordert 'schoon gedrag' van burgers. 
Mede daarom is een actieve aanpak van zwerfvuil belangrijk. 

CDA Actiepunt:

• De gemeente bevordert het milieubesef van burgers en versterkt mede 
daardoor de gescheiden inzameling van huisvuil en garandeert in haar contract 
met inzamelaars en/of verwerkers de duurzame verwerking daarvan.

Water 

De gemeente heeft belangrijke taken op het gebied van het beheer van (afval)water.          
De recent ingevoerde Wet op de gemeentelijke watertaken getuigt daarvan. Naast het 
traditionele beheer en onderhoud van riolering zijn in deze wet nu ook gemeentelijke taken 
geregeld die betrekking hebben op de bestrijding van overlast door overtollig hemel- en 
grondwater dan wel door een te laag grondwaterpeil. Een goede uitvoering van deze taken 
vergt nauwe samenwerking tussen de gemeenten en het waterschap. Gezamenlijke 
waterplannen en afvalwaterakkoorden geven daaraan een basis. Slimme coördinatie van 
maatregelen met de ruimtelijke ontwikkeling en intensieve samenwerking met het 
waterschap kunnen de kosten beperken.
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CDA Actiepunt:

• Met het waterschap wordt gezamenlijk vastgesteld welke maatregelen nodig 
zijn om aan de wateropgaven te voldoen. Speciale aandacht daarbij wordt 
gegeven aan de verziltingsproblematiek als gevolg van het Kierbesluit. De 
agrariër moet kunnen blijven rekenen op grond- en oppervlaktewater dat 
geschikt is voor zijn producten. 

• In samenwerking met het waterschap wordt gestreefd naar de meest 
kosteneffectieve oplossingen. Tevens wordt waar mogelijk gestreefd naar 
gezamenlijke uitvoering van beheers- en onderhoudstaken. De stijging van de 
rioolrechten wordt daarmee zo laag mogelijk gehouden.

Schoon rijden

Mobiliteit en transport kunnen steeds duurzamer. Openbaar vervoer is natuurlijk al een 
duurzame vorm van vervoer. Voor het eigen wagenpark van de gemeente zijn er ook andere 
mogelijkheden om schoner te rijden. Het CDA juicht het toe dat gemeenten het initiatief 
nemen het gebruik van elektrische vervoermiddelen te stimuleren. Ook het gebruik van 
waterstof en biobrandstoffen van de tweede en derde generatie (dat zijn brandstoffen die 
geen nadelige invloed hebben op de internationale voedselmarkt) dient verder gestimuleerd 
te worden. Het CDA doet een appèl op andere partners (zoals openbaar vervoerbedrijven, 
taxi- en autoleasebedrijven, koeriersdiensten, woningcorporaties) gezamenlijk een visie te 
ontwikkelen op en afspraken te maken over ‘schoon rijden’. 

CDA Actiepunt:

• De gemeente bevordert de duurzaamheid van mobiliteit door samen met 
partners een visie te ontwikkelen op en afspraken te maken over ‘schoon 
rijden’. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld voor haar eigen 
wagenpark.
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10 Dienstverlening

“Loket” burgerzaken

De gemeente heeft zeer veel contacten met haar inwoners en 
bedrijven. Niet alleen voor het verkrijgen van de nodige 
papieren maar ook voor het verlenen van bouwvergunningen, 
trouwen e.d. Van belang is hierbij de goede (telefonische) 
bereikbaarheid en de respons(tijd). 

Het CDA is van mening dat optimaal gebruik gemaakt moet worden van de digitale 
mogelijkheden (digitaal loket). Maar de groep burgers die hier niet gebruik van kunnen 
maken blijft ook de nodige aandacht houden.

Hierbij denken we niet alleen aan het digitaal invullen van de aanvraagformulieren maar ook 
aan de informatie en de afgifte van de gevraagde zaken. De toegankelijkheid van de 
gemeentelijke afdelingen op donderdagavond is niet alleen beperkt tot burgerzaken.

Bij noodzakelijke procedures geeft de gemeente goede voorlichtingen en houdt ze zich aan 
de afspraken vooral t.a.v. de tijden. Overschrijdingen van deze tijden geeft recht op een 
tegemoetkoming. 

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie is toegesneden op de kerntaken van de gemeente. Inhuur vindt in 
beperkte mate plaats, in principe alleen als speciale kennis nodig is of bij tijdelijke 
capaciteitsproblemen. 

CDA Actiepunt:

• De gemeente maakt optimaal gebruik van het digitale loket en is goed 
bereikbaar.

Regionale Samenwerking

Op een aantal gemeenteoverstijgende onderwerpen – zoals elders in dit Verkiezings-
programma al is aangegeven -  is het nodig dat de gemeenten op het eiland samenwerken, 
uiteraard met behoud van hun identiteit. In die gevallen dat Rijk en/of Provincie betrokken 
zijn bij bepaalde ontwikkelingen, zullen de CDA-fracties gezamenlijk optrekken waarbij de 
uitgebreide CDA-netwerken optimaal benut zullen worden.

CDA Actiepunt:

• Samenwerking in de regio bij gemeente overstijgende onderwerpen is 
noodzakelijk.
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11 Ontwikkeling en Economie

Leefbaarheid in dorp, buurt en wijk

Ons leven in Hellevoetsluis wordt mede bepaald door het gevoel van veiligheid, gevarieerde 
woningbouw, een goed voorzieningenniveau, een schone, groene buitenruimte en het 
sociale weefsel tussen gemeenschappen. Het CDA vindt het van groot belang voor het 
bevorderen van de leefbaarheid, binding en ontmoeting en sociale samenhang, dat 
gemeenten er alles aan doen om burgers in betrekken bij besluiten over de leefbaarheid en 
de inrichting van hun directe omgeving. 

Kenmerkend voor ons eiland is de directe nabijheid van grote industriegebieden. Er moet 
dan ook een groenbuffer van voldoende kwaliteit zijn tussen het haven- en industriecomplex 
enerzijds en de woongebieden anderzijds. Onze omgeving moet veilig en aantrekkelijk zijn 
om in te leven en te ontspannen. 

Het agrarische gebied mag niet verder verrommelen en biedt naast het  leveren van (lokale) 
agrarische producten een rustuitstralende, planologische buffer tussen de woonkernen met, 
waar mogelijk, passende recreatiemogelijkheden.

Er moet een goede balans gevonden worden tussen behoud en herstel van de natuur en de 
agrarische belangen, waarbij er ook goede oplossingen gevonden zijn voor de bedreigingen 
van o.a. de verziltingsproblematiek.

Landbouw, natuur en recreatie vormen de ruimtelijke hoofdfuncties in het buitengebied.

Er moet een nieuw evenwicht ontstaan waarbij een duurzame, concurrerende agrarische 
sector, natuur, recreatie en nieuwe, passende economische bedrijvigheid in onderlinge 
samenwerking ten volle tot hun recht komen. Het CDA wil de agrariër daadwerkelijk de kans 
geven om het buitengebied te beheren. 

Initiatieven zoals een zorgboerderij, kinderopvang op de boerderij, een boerencamping, of 
een educatiebedrijf bieden nieuwe perspectieven. In het kader van de herstructurering van 
landelijke gebieden is het CDA voorstander van verruiming van de 
bestemmingsmogelijkheden voor vrijkomende agrarische gebouwen, mits de bestemming en 
de activiteiten duurzaam zijn en passen bij het karakter van de omgeving. Het CDA is van 
mening dat een agrariër niet alleen voedsel produceert, maar ook landschap, en wel 
bijzonder gewaardeerd landschap.

De agrariër is degene die door levering van groene diensten zoals natuur- en 
landschapsbeheer, vergroten van toegankelijkheid van gronden voor recreatie en door 
waterbeheer een grote bijdrage kan leveren aan het landschap.

Voor landelijke regio’s en gemeenten zijn nieuwe economische dragers nodig. Daarvoor ziet 
het CDA goede kansen voor agrariërs en  plattelandsondernemers met initiatieven zoals een 
zorgboerderij, kinderopvang op de boerderij, een boerencamping, educatiebedrijven  en 
groene diensten. Ook het voorzieningenniveau vaart hier wel bij.

De ontwikkelingen op de tweede Maasvlakte 

De komst van de Tweede Maasvlakte vraagt voldoende diversiteit aan woningen met de 
hierbij passende infrastructuur, voorzieningen, recreatieve en sociale culturele 
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mogelijkheden, maar geeft ook nieuwe werkgelegenheid op het eiland, gerelateerd en 
ondersteunend aan de bedrijfsactiviteiten op de Maasvlakte. 

Economie:

Ook op economisch gebied is samenwerking op Voorne-Putten noodzakelijk. De gemeenten 
moeten elkaar niet beconcurreren, maar juist versterken. Op het gebied van toerisme en 
recreatie is hier al een aanzet voor gegeven. 

Door het vaststellen van een integrale economische visie door de gemeenten op Voorne-
Putten kan het toekomstig gewenste economisch beleid op hoofdlijnen worden vastgelegd.

Ook kan worden onderzocht of de invoering van gecoördineerd parkmanagement voor de 
grotere bedrijfsterreinen op Voorne-Putten mogelijk is en voordelen biedt voor de 
gemeenten.

De dynamiek en de organisatie van de arbeidsmarkt houden niet op bij de 
gemeentegrenzen. Vraag en aanbod trekken zich daar niets van aan. Werken, onderwijs en 
wonen vinden ook niet altijd in dezelfde gemeente plaats. Regionaal arbeidsmarktbeleid is 
daarop een goed antwoord, naast het lokale arbeidsmarktbeleid.

De werkgelegenheid is primair gericht op dienstverlening en het produceren van agrarische 
producten. Lichte industrie is geconcentreerd gehuisvest op enkele goed ingerichte en 
onderhouden bedrijventerreinen. 

Het CDA is voor een sterke gemeente en een sterke markt, waarbij enerzijds 
verantwoordelijkheden zijn gespreid en anderzijds sprake is van partnerschap waar nodig. 
De marktsector moet kunnen floreren en de gemeente kan daar goede randvoorwaarden 
voor scheppen.

De gemeente kan wel de markt ondersteunen, maar moet niet op de stoel van de 
ondernemer plaatsnemen. In een sterke economie kunnen op een verantwoorde wijze 
voldoende middelen worden vrijgemaakt voor sociaal maatschappelijke doeleinden, zoals 
onderwijs en participatie voor hen die niet mee kunnen in het reguliere arbeidsproces. 

Mensen zijn verantwoordelijk om in het eigen onderhoud te voorzien door arbeid als zij dat 
kunnen. De gemeente kan daarin wel faciliterend optreden. Zo is gebleken dat er behoefte is 
aan een ondernemersloket, waar ondernemers alle informatie die zij nodig hebben in één 
loket kunnen krijgen. 

Intensief contact met de ondernemersorganisaties is daarvoor een noodzakelijke 
voorwaarde. Een periodieke bedrijvenpeiling onder alle ondernemers geeft vervolgens nog 
meer inzicht om de gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven op een hoger plan te 
brengen.

In de eerste helft van 2009 is de gemeente met verschillende impulsen gekomen om 
ondernemers een steuntje in de rug te bieden, o.a. op het gebied van het 
aanbestedingsbeleid. 

Dit beleid dient gedurende de economische crisisperiode gehandhaafd te blijven. Een goed 
en snel contact tussen gemeente en bedrijfsleven (kort lijntje) is daarbij een absolute 
noodzaak.
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De gemeente organiseert verder regelmatig netwerkbijeenkomsten voor het bedrijfsleven, 
zodat er meer clusters ontstaan waarin bedrijven elkaars toeleverancier kunnen zijn en 
elkaar ondersteunen.

Ook in haar aankoop- en aanbestedingbeleid is de gemeente transparant naar de lokale 
ondernemers. Hiertoe publiceert zij op haar website haar voornemens van inkoop dan wel 
aanbestedingen. 

Voor economische ontwikkeling zijn goede ontsluitingen van bedrijventerreinen en een 
goede weginfrastructuur onontbeerlijk.

Wat bedrijventerreinen betreft zijn, naast goede bereikbaarheid, de trefwoorden ‘schoon, 
heel en veilig’ uitgangspunt bij ontwikkeling, beheer en onderhoud. De gemeente stimuleert 
het parkmanagement voor bedrijventerreinen. Het CDA vindt het verder van belang dat, daar 
er afstemming in de regio moet zijn over waar bedrijventerreinen en winkelgebieden komen. 
Dit om versnippering van terreinen tegen te gaan. Ongebreidelde groei van 
bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden en de daarmee gepaard gaande 
concurrentie tussen gemeenten is niet wenselijk. 

CDA Actiepunt:

• De gemeente heeft één fysiek en digitaal loket ten behoeve van bedrijven. 
Tevens wordt in de ambtelijke organisatie een contactpersoon ingesteld met 
ruime bevoegdheden waar bedrijven rechtstreeks terecht kunnen voor 
complexere vraagstukken. 

• Winkelgebieden en bedrijventerreinen moeten schoon, heel en veilig zijn. Het 
CDA ondersteunt initiatieven om winkelgebieden en bedrijventerreinen te 
certificeren met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De gemeente moet 
actief participeren in het KVO- traject of waar nodig deze trajecten zelf starten 
met ondersteuning van de Kamer van Koophandel en het midden- en 
kleinbedrijf.

• In haar aankoop- en aanbestedingbeleid is de gemeente transparant naar de 
lokale ondernemers. Hiertoe publiceert zij op haar website haar voornemens 
van inkoop dan wel aanbestedingen. 

•
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12 Kwaliteit en Lastendruk
Het CDA is van mening dat er een goede balans moet zijn tussen de lastendruk en de 
kwaliteit van het leven, wonen en werken in Hellevoetsluis.

Bij deze kwaliteit houden wij niet alleen rekening met het heden maar ook met de kwaliteit 
van morgen. Bij investeringen willen wij graag dat er ook gekeken wordt of deze investering 
voldoende toekomstvast zijn. Goedkoop mag geen duurkoop zijn. 

Kwaliteit wil het CDA ook graag terugzien in de buitenruimte en de bouwprojecten. 

Bij het bepalen van de kwaliteit wordt de "duurzaamheid" niet uit het oog verloren. 

Bij de huidige samenwerkingverbanden krijgen we sterk het gevoel dat het enkel betalen van 
de rekening is zonder democratische invloed. Voorbeeld, veiligheidsregio, koepelschap, 
GGD e.d. DCMR e.d. Dat is niet ons beeld van samenwerking. 

Bijdrage aan, maar ook de deelname aan gemeenschappelijke regelingen, dienen zeer 
regelmatig getoetst te worden aan hun oorspronkelijke doelstellingen. Onze inzet richt zich 
op voldoende invloed op de besluitvorming en transparantie. 

De begrotingen van de gemeente zijn sluitend en er is voldoende ruimte om risico's of 
calamiteiten op te vangen. 

CDA Actiepunt:

 De kwaliteit van het leven, wonen en werken in Hellevoetsluis is aangenaam en 
kent een passende lastendruk.

 Investeringen zijn ook in de toekomst hun geld nog waard. 

 De begrotingen zijn sluitend met voldoende reserves. 
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Hoe ziet Voorne-Putten er uit in 2020?

Gemeenschappelijke toekomstvisie van de CDA-fracties op  Voorne-Putten.

In 2020 heeft Voorne-Putten een goed woon- en recreatieklimaat, gericht op mensen die een 
grote diversiteit vertonen in leeftijd, sociale achtergrond, vrijetijdsbesteding en 
werkzaamheden. Het eiland is aantrekkelijk voor starters, voor gezinnen met jonge en 
oudere kinderen, voor oudere werkenden en voor mensen die genieten van hun pensioen. 
De werkenden hebben voor het overgrote deel hun werk in de gehele Rotterdamse regio.

Er is een groenbuffer van voldoende kwaliteit tussen het haven- en industriecomplex 
enerzijds en de woongebieden anderzijds. De (woon)omgeving is veilig, aantrekkelijk om in 
te leven en te ontspannen. 

De werkgelegenheid op het eiland is primair gericht op dienstverlening en het produceren 
van agrarische producten. Lichte industrie is geconcentreerd gehuisvest op enkele goed 
ingerichte en onderhouden bedrijventerreinen. 

Er is in de kernen voldoende diversiteit aan woningen met de hierbij passende infrastructuur, 
voorzieningen, recreatieve en sociale culturele mogelijkheden. Hierbij is ingespeeld op de 
komst van de tweede Maasvlakte, niet alleen op het gebied van woningbouw, maar ook qua 
nieuwe werkgelegenheid op het eiland, gerelateerd en ondersteunend aan bedrijfsactiviteiten 
op de Maasvlakte. 

In 2020 is de ontsluiting van het eiland en de bereikbaarheid van haar kernen voor zowel het 
wegverkeer als het openbaar vervoer goed. Bovendien zijn er goede en veilige doorlopende 
fietspaden, zowel voor degenen die met de fiets naar het werk gaan als voor de recreanten 
en toeristen. 

Het agrarische gebied is niet verder verrommeld en biedt naast het  leveren van (lokale) 
agrarische producten een rustuitstralende,  planologische buffer tussen de woonkernen met, 
waar mogelijk, passende recreatiemogelijkheden. Deze zijn primair gericht op de bewoners 
van Voorne-Putten. Voor toeristen is het eiland erg aantrekkelijk, met haar prachtige strand- 
en duingebied, de landelijke recreatiemogelijkheden, de watersport, de historische kernen en 
de binnenstedelijke toeristische voorzieningen. Het gebied heeft de potentie van een 
provinciaal landschapspark

Er is een goede balans gevonden tussen behoud en herstel van de natuur en de agrarische 
belangen, waarbij er ruim voor 2020 goede oplossingen gevonden zijn voor de bedreigingen 
van o.a. de verziltingsproblematiek.

Om van de huidige situatie tot dit geschetste toekomstbeeld voor 2020 te komen is het nodig 
dat de gemeenten op het eiland op een aantal gemeenteoverstijgende onderwerpen 
samenwerken, uiteraard met behoud van hun identiteit. In die gevallen dat Rijk en/of 
Provincie betrokken zijn bij bepaalde ontwikkelingen, zullen de CDA-fracties gezamenlijk 
optrekken waarbij de uitgebreide CDA-netwerken optimaal benut zullen worden. 
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Uitwerking van de samenwerking.

Infrastructuur:

Het gebruik van personen- en vrachtvervoer is op Voorne-Putten  noodzakelijk en 
onontbeerlijk. Het vraagstuk van de toename van het autoverkeer overstijgt het niveau van 
de afzonderlijke gemeenten op Voorne-Putten. Het is een probleem waar alleen in 
samenwerking met andere gemeenten, de provincie, waterschap en het rijk een antwoord op 
gevonden kan worden.

Het CDA is van oordeel dat een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de 
ontsluitingswegen in regio Voorne-Putten noodzakelijk is. Met de komst van de tweede 
Maasvlakte is een extra tunnel onontbeerlijk. Het sluipverkeer door de woonkernen moet 
worden voorkomen.

Door middel van het CDA-platform van de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten zullen 
de regionale verkeersknelpunten en gewenste oplossingen bij de provinciale, de landelijke 
politiek en het waterschap aan de orde worden gesteld.

Sociaal-maatschappelijk beleid:

Participatie en WMO:
Het zwaartepunt van de beleidsvorming en uitvoering van de WMO -  met name welzijn en 
sociale cohesie - ligt bij individuele gemeenten.  Winst kan evenwel behaald worden door 
een gezamenlijke  aanbesteding. Kwaliteit van diensten en voorzieningen is voor het CDA 
het leidende principe bij aanbestedingen in het kader van de WMO. Het CDA streeft naar 
samenwerking op dit onderdeel op Voorne-  Putten als geheel. 

Ook op het terrein van sociale zaken kan winst behaald worden door  samenwerking. Deze 
winst ligt bijvoorbeeld op het terrein van een  gezamenlijke arbeidsmarktbeleid als aanvulling 
op het lokale beleid.  Het CDA ondersteunt de uitbouw van initiatieven die hierin zijn 
ontplooid. Vanwege schaalvoordelen (bv. ICT) is het CDA daarnaast voorstander van een 
gezamenlijke dienstverlening tussen de gemeenten in de zogenaamde back office (shared 
service). 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):
In elke gemeente is een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin. De  gemeenten werken 
intensief samen, zowel op coördinatieniveau,  waardoor er goed zicht is op de 
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ontwikkelingen op heel Voorne-  Putten, als voor de inkoop van producten. Het is van belang 
dat professionele hulp aansluit bij de eigen kracht van gezinnen zelf en deze versterkt. 
Zogenaamde eigen kracht conferenties kunnen een nuttige aanvulling zijn op het 
productenaanbod van de CJG's.

Economie:

Ook op economisch gebied is samenwerking op Voorne-Putten  noodzakelijk. De gemeenten 
moeten elkaar niet beconcurreren, maar juist versterken. Op het gebied van toerisme en 
recreatie is hier al een aanzet voor gegeven. 

Door het vaststellen van een integrale economische visie door de gemeenten op Voorne-
Putten kan het toekomstig gewenste economisch beleid op hoofdlijnen worden vastgelegd.

Ook kan worden onderzocht of de invoering van gecoördineerd parkmanagement voor de 
grotere bedrijfsterreinen op Voorne-Putten mogelijk is en voordelen biedt voor de 
gemeenten.

De dynamiek en de organisatie van de arbeidsmarkt houden niet op bij de 
gemeentegrenzen. Vraag en aanbod trekken zich daar niets van aan. Werken, onderwijs en 
wonen, vinden ook niet altijd in dezelfde gemeente plaats. Regionaal arbeidsmarktbeleid is 
daarop een goed antwoord, naast het lokale arbeidsmarktbeleid.

⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂
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