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Meer uitgaansgelegenheden, een beter openbaar vervoer en meer starterswoningen in de Hoeksche 
Waard. Hoe we dit willen realiseren, staat allemaal in het jongeren verkiezingsprogramma van het 
CDA! Samen met de jongeren in de Hoeksche Waard hebben wij een ambitieus plan opgesteld. 
Met dit verkiezingsprogramma willen we samen met jou werken aan een jonger Hoeksche Waard, 
waarbij de belangen van jongeren meer worden betrokken bij alle besluiten.

De eerste stappen zijn gezet, maar samen met jou willen we verder bouwen, zodat de Hoeksche 
Waard leefbaarder wordt voor ons allemaal. De Hoeksche Waard maken we samen!

CDA Jongerenadviesraad 

Achterste rij: Leen-Jan van der Meer, Sebastian van Berkum, Tom Kooijman, Jonathan Heemskerk.
Voorste rij: Guus Lagendijk, Renske Frieswijk, Floor Jongenotter.

VOORWOORD
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UITGAANSGELEGENHEDEN

Om jongeren op ons mooie eiland te behouden, vinden we het essentieel dat de jongeren kunnen 
genieten van onder andere het nachtleven in de Hoeksche Waard. Dat is een leuke en mooie 
vrijetijdsbesteding op het eiland. De CDA Jongerenadviesraad zet zich daarom onder andere in voor 
een beter uitgaansleven voor jongeren in de Hoeksche Waard, zodat dat vermaak niet buiten onze 
gemeente hoeft te worden gezocht.

1.1 Uitgaansgelegenheden
De gemeente zal ondernemers in de horecabranche zoveel mogelijk dienen te ondersteunen. 
Naast het inzetten op een gevarieerd aanbod aan uitgaansgelegenheden willen we ons ook focussen 
op hetgeen dat al aanwezig is en het aantrekkelijker maken daarvan. Een centraal punt in Oud-
Beijerland voor de (nacht)horeca, inclusief voldoende openbaar vervoer gelegenheid, is dan ook van 
cruciaal belang. Naast het centrale uitgaanspunt in Oud-Beijerland (Peperstraat), wordt er bekeken 
wat de mogelijkheden zijn voor de andere dorpen. Om de marktwerking te stimuleren, zullen we 
horecaondernemers zoveel mogelijk moeten wijzen op zaken waar zij hun voordeel mee kunnen doen. 
Hiermee bedoelen we dat de gemeente de horecaondernemers persoonlijk benadert en maatwerk 
levert. Ook willen we de samenwerking tussen horecaondernemers stimuleren. We zijn er namelijk van 
overtuigd dat ondernemers elkaar zouden kunnen versterken door nog meer met elkaar samen
(te gaan) werken.

1.2 Evenementen
De Jongerenadviesraad zet in op het behouden en uitbreiden van evenementen die we al kennen zoals 
onder andere “de tent” in Oud-Beijerland met oud- en nieuwjaar, de Paardenmarkt in Numansdorp 
en de diverse festivals op het Recreatieoord Binnenmaas. We zullen de gemeente verzoeken te (laten) 
onderzoeken of er meer festivals op het Recreatieoord Binnenmaas en op de Binnenmaas zelf plaats 
kunnen vinden. Verder is het van belang om organisatoren van een evenement zoveel mogelijk te 
faciliteren. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen die wil bijdragen aan meer activiteiten door de 
gemeente hierbij ondersteund dient te worden.  
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Voor veel Hoeksche Waardse jongeren is het openbaar vervoer de enige manier van transport. Het is 
immers een relatief goedkope, snelle en milieuvriendelijke vorm van reizen. Omdat goed openbaar 
vervoer onmisbaar is voor de leefbaarheid van jongeren op het eiland, zetten we ons hiervoor actief 
in en dragen we de volgende verbeterpunten aan.

2.1 Openbaar vervoer naar onderwijsinstellingen buiten de Hoeksche Waard  
Momenteel is er naar enkele onderwijsinstellingen in Rotterdam en Barendrecht geen directe   
OV-verbinding. Zo mist er een OV-verbinding naar de middelbare scholen in Barendrecht en 
naar het hoger onderwijs bij de Kralingse Zoom in Rotterdam. Omdat jongeren vrijwel elke dag 
naar hun onderwijsinstelling afreizen, vinden we een directe OV-verbinding naar de diverse 
onderwijsinstellingen cruciaal voor de leefbaarheid van jongeren in de Hoeksche Waard. 

We zetten in op het betrekken van jongeren bij het maken van het beleid rondom openbaar vervoer. 
Dit doen we door in gesprek te gaan met de provincie Zuid-Holland, Connexxion en de gemeente. 
De onderhandelingen zijn al van start gegaan over buslijnen 163 en 263. Door het belang van jongeren 
in de Hoeksche Waard te blijven benadrukken, zorgen we ervoor dat alle directe buslijnen naar de 
genoemde onderwijsinstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. 

OPENBAAR VERVOER
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2.2 Openbaar vervoer naar nachthoreca binnen de Hoeksche Waard
Bij levendige nachthoreca in de Hoeksche Waard hoort ook een goede OV-verbinding van en naar het 
centrale punt in Oud-Beijerland. Om jongeren na een avond stappen op een gemakkelijke en veilige 
manier thuis te brengen, is het van groot belang dat er nachtbussen worden ingezet tussen de centrale 
horeca en de andere dorpen in de Hoeksche Waard. Graag zien we dat er op vaste tijdstippen een bus 
naar alle dorpen in de Hoeksche Waard rijdt. Dit willen we realiseren door met de betrokken partijen 
in gesprek te gaan. We vragen hierbij een actieve, ondersteunende houding van het gemeentebestuur 
van de Hoeksche Waard. 

2.3 Terugkeer van de nachtbus
Om jongeren in de Hoeksche Waard de mogelijkheid te bieden om uit te gaan in Rotterdam, vinden 
we het essentieel dat er een goede nachtverbinding van en naar Rotterdam aangeboden wordt. 
Dit houdt concreet in dat we ons inzetten voor een nachtbus die elk uur van de nacht rijdt, ook 
op donderdag en vrijdag. Om Hoeksche Waardse jongeren, ongeacht het dorp waarin zij wonen, 
de mogelijkheid te bieden om uit te gaan in Rotterdam, willen we ervoor zorgen dat de nachtbus 
afgestemd wordt op de eerdergenoemde nachtbus binnen de Hoeksche Waard.

2.4 Bereikbaarheid van openbaar vervoer voor mensen met een functiebeperking
De CDA Jongerenadviesraad is verontrust over de huidige situatie rondom de inclusiviteit van het 
openbaar vervoer voor mensen met een functiebeperking. Op dit moment is het voor veel van hen 
vrijwel onmogelijk om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen in de Hoeksche Waard. We 
erkennen dit probleem en nemen een actieve houding aan in het oplossen hiervan. Dit doen we door 
in gesprek te gaan met deze doelgroep om de huidige problemen in kaart te brengen. Op basis van 
deze resultaten gaan we in gesprek met Connexxion om tot een oplossing te komen. 
Daarnaast verwachten we van het gemeentebestuur dat zij ons hierin actief ondersteunen. 
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Met haar landelijke karakter, rust en relatief korte afstand tot Rotterdam is de Hoeksche Waard niet 
alleen een perfecte omgeving voor gezinnen en senioren, maar juist ook voor studenten en starters 
op de woningmarkt. Het verbaast de Jongerenadviesraad in dit opzicht dan ook dat er de afgelopen 
jaren vooral geïnvesteerd is in woningen voor gezinnen en senioren, terwijl het aandeel jongeren 
onder de 25 jaar volgens de recentste cijfers van het CBS (2021) lager is in de Hoeksche Waard dan het 
landelijk aandeel. Door de gemiddelde leeftijd te verlagen, ontstaat er ruimte voor meer variatie in de 
publieke voorzieningen in de Hoeksche Waard.

De nieuwe gemeenteraad zal er dan ook gebaat bij zijn om de komende bestuursperiode het 
onderwerp ‘jongerenhuisvesting’ hoger op de agenda te zetten. Met de volgende drie speerpunten 
geven we als Jongerenadviesraad aan hoe de gemeenteraad dit probleem aan kan pakken:

3.1 Nieuwbouw  
Nieuwbouwprojecten zijn een logische manier om ervoor te zorgen dat de woningvoorraad op het 
eiland de komende jaren beter is toegespitst op het behouden en aantrekken van jongvolwassenen. 
De aankomende jaren geldt dat ten minste 1 op de 3 nieuwe woningen binnen de gemeente geschikt 
dient te zijn voor starters. Daarnaast moet er worden gewerkt aan manieren om de kansen van starters 
in bieding- of verhuurprocessen te vergroten. Een voorkeursregeling bij verhuur processen ziet de 
Jongerenadviesraad als een geschikte mogelijkheid. 

3.2 Innovatie 
Ook spoort de Jongerenadviesraad de gemeente aan om in te zetten op nieuwe manieren om 
het aanbod aan woonruimte voor starters te vergroten. Enkele ideeën zijn: gunstige regelgeving 
voor onder- en kamerverhuur plus meer overleg met vastgoedeigenaren en stakeholders over 
transformaties van ongebruikt vastgoed en mogelijkheden hiertoe. 

3.3 Regulering   
Tenslotte is de Jongerenadviesraad ook vóór een meer actieve rol van de gemeente in de vorm van 
een actief gronduitgiftebeleid. De gemeente moet meer invloed krijgen op de woningmarkt, de markt 
moet gestimuleerd worden om dusdanig te bouwen dat het woningaanbod in de toekomst beter 
aansluit op de plaatselijke behoefte. Het behoud van het landelijke karakter van de Hoeksche Waard 
dient hierbij uiteraard in het oog te worden gehouden.

STARTERSWONINGEN  
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Het spreekt voor zich dat voldoende uitgaansgelegenheden, goede aansluitingen in het openbaar 
vervoer en een ruimer aanbod starterswoningen cruciaal zijn om de Hoeksche Waard aantrekkelijk te 
houden voor jongeren en jongvolwassenen. Dit voorkomt verdere vergrijzing. De Jongerenadviesraad 
dringt erop aan dat de gemeente het belang van voldoende jongeren onder ogen ziet en hier ook in 
haar (op te stellen) beleid rekening mee houdt. 

Met meer inzet op uitgaan, openbaar vervoer en wonen, draagt de gemeente positief bij aan 
de leefbaarheid van jongeren in de Hoeksche Waard. Een gezonde bevolkingsverdeling met 
verschillende leeftijdsgroepen vergroot in de vorm van draagkracht de kansen voor:
 ●  maatschappelijke functies zoals scholen, bibliotheken en sportclubs;
	 ●   lokale initiatieven zoals onder andere de ‘s-Gravendeelse Feestweek, het NK sprietlopen in 

Puttershoek, de Numansdorpse Paardenmarkt en festivals bij Recreatieoord Binnenmaas;
	 ●  een divers winkelaanbod.

Het CDA Hoeksche Waard hecht veel waarde aan de belangen van jongeren en zal zich met jouw 
hulp sterk inspannen voor een Hoeksche Waard die werkt voor ons allemaal. 

De Hoeksche Waard maken we samen!

CDA Jongerenadviesraad

NAWOORD  
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