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Vlaardingers maken de stad! We zijn trots op onze vrijwilligers. Ze zijn bezig langs sportvelden, actief 

in het jeugdwerk. Ze wandelen met bewoners van het verpleeghuis, of ze zijn stadsgids. Ze helpen 

mensen die in de problemen zijn geraakt. Ze zijn actief in de kerk, bij de Voedselbank of in het 

vluchtelingenwerk… Teveel om op te noemen. Dáár, bij hen, begint de politiek. De CDA’ers in 

Vlaardingen voelen zich betrokken bij die vrijwilligers en bij de hele Vlaardingse gemeenschap. 

Die betrokkenheid komt voort uit onze christelijke mens- en maatschappijvisie. Verantwoordelijkheid 

nemen en vertrouwen geven horen daarbij. Wij maken graag deel uit van een overheid die erop 

vertrouwt dat mensen en organisaties doen wat ze kunnen doen. En andersom: dat Vlaardingers 

erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur doet wat het moet doen.  

Wie geraakt is door het lot van een ander, kan niet anders dan in beweging komen om iets voor die 

ander te doen. Dat geldt voor bewoners en dat geldt voor het gemeentebestuur. De menselijke maat 

is daarbij belangrijk. Die moet óók bij de overheid voelbaar zijn. 

Het CDA kijkt naar het nu en we hebben respect voor ons verleden. Niet voor niets vieren we dat 

duizend jaar geleden de Slag bij Vlaardingen werd gestreden en Vlaardingen uitgroeide tot de 

belangrijkste stad van Holland. Én we kijken vooruit. Vlaardingen is een stad die we willen 

doorgeven. Met de maatregelen van nu willen we bouwen aan de stad van de toekomst. Een stad 

waar je kunt wonen in de wijk waar je je prettig voelt.  

Vlaardingen, waar je ‘naar de stad’ kan gaan en waar de grote stad dichtbij is. Vlaardingen, waar 

kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Waar ze naar een goede school gaan, om later 

in de directe omgeving te studeren. Vlaardingen, dat is ook de stad waar goede zorg dichtbij is. Dat is 

de stad waarin je lokaal wilt ondernemen, met een open blik op de wereld. Een stad waar je actief 

kunt zijn in kerk, sport en cultuur. Een stad die werk maakt van duurzaamheid en ruimte biedt aan 

natuur en recreatie. Een stad waarbij je je betrokken voelt en waarvoor je je wilt inzetten. 

Wij Vlaardingers maken samen van onze stad een echte lééfstad. Voor vandaag, voor morgen en 

voor de toekomst. Het CDA draagt daar graag aan bij. CDA: samen de toekomst van Vlaardingen. 
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Vlaardingen is een dynamische stad. Dat moet zo blijven! Dat kan ook, want Vlaardingen heeft 

genoeg in huis. Vlaardingen heeft nauwe banden met onze buurgemeenten Schiedam en 

Maassluis, en met Rotterdam en de regio. Samen staan we sterk! Dat is nodig, want Vlaardingen 

kent uitdagingen: het vertrek van Unilever, de leegstand in het stadshart. Dat zijn uitdagingen die 

vragen om stevige samenwerking met partners binnen en buiten de stad. 

Compacte binnenstad 
We werken aan een compactere winkelstad in het centrum door met alle partijen actief te zoeken 

naar de mogelijkheden. Naar ruimte voor evenementen en voor meer beleving in het stadshart. 

Winkelen is meer dan alleen inkopen doen. De winkeliersverenigingen in het centrum zien we graag 

intensief samenwerken in het belang van de hele binnenstad. 

Het Unileverpand 
Samen met het Vlaardingse bedrijfsleven en met de gemeenten in de Metropoolregio zoeken we 

naar een nieuwe bestemming van het Unileverpand. Dat kan een ander hoogwaardig bedrijf zijn, of 

een dependance van een Rotterdamse onderwijsinstelling. Lukt dat niet, dan is woningbouw een 

goed alternatief. 

Cultureel erfgoed Wilhelminahaven 
Oude bedrijfsbebouwing langs de Koningin Wilhelminahaven is plaatselijk cultureel erfgoed. Daarom 

wil het CDA in gesprek met de eigenaren. Wat zou het mooi zijn als de havenpanden hotspots 

worden voor startende, innovatieve ondernemers.  

Samen optrekken 
Ondernemers betekenen veel voor de stad. Daarom moet er een goed en regelmatig overleg zijn 

tussen de gemeente en het lokale bedrijfsleven, inclusief midden- en kleinbedrijf en winkeliers. 

Samen is het mogelijk kleine problemen snel op lossen en te bekijken hoe Vlaardingen kan inspelen 

op de grote veranderingen in de economie, die duurzamer wordt en meer digitaal.  

Wonen 
Er moeten woningen komen voor starters en in het duurdere segment. In het centrum zoeken we 

naar locaties voor huurwoningen in de vrije sector. Nieuwe Vlaardingers met een goede opleiding en 

een hoog inkomen moeten een woning kunnen vinden in de stad. Dat kan goed in de Rivierzone. Het 

CDA wil ook woningen laten bouwen naar de vraag van senioren. Woningen met bedrijfsruimte 

moeten het voor kleine ondernemers makkelijker maken wonen en werken te combineren.  

Werken 
Het CDA ziet werk als een manier om mensen te helpen. Het is niet alleen een manier om inkomen te 

verwerven. Werk zorgt voor zingeving, een dagritme, een netwerk en zelfstandigheid. Daarom blijft 

onze inzet dat iedereen aan het werk moet. Waar dat niet kan, ondersteunt de gemeente. Voor 

mensen met een beperking moet er werk zijn dat zij kunnen doen. Liefst in bedrijven en bij 

instellingen. Ondernemingen en instellingen kunnen op steun rekenen als zij kwetsbare mensen 

begeleiden. 

Maatschappelijke stage 
De maatschappelijke stage is een manier om jonge mensen te helpen actieve burgers te worden. De 

kennismaking met vrijwilligerswerk is zinvol voor hun persoonlijke ontwikkeling en hun inzet 

ondersteunt maatschappelijke organisaties. Het Vrijwilligers Steunpunt Vlaardingen kan als makelaar 

dienen bij de koppeling van stagiairs aan organisaties.  

Werk en economie 
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Culturele voorzieningen 
Met de nieuwe stijl Stadsgehoorzaal, de Kroepoekfabriek en Kade40 is er een passend en gevarieerd 

aanbod aan culturele voorzieningen. Ook het regionale cultuuraanbod is van belang, vooral in 

Rotterdam. Dat moet goed, veilig en snel bereikbaar zijn. Mede daarom zet het CDA zich in voor 

frequent rijdend, schoon en veilig openbaar vervoer: metro, bus en waterbus. Het Museum 

Vlaardingen is waardevol en moet meer de verbinding zoeken met de gemeenschap en de regio. 

Sport 
In een stad waar het goed wonen en werken is, moet er voldoende aandacht zijn voor sport. 

Bewegen is goed voor jong en oud, voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Sport haalt 

mensen uit hun isolement en bewegen met elkaar - al dan niet in verenigingsverband – bevordert de 

binding tussen mensen. Het CDA stimuleert verenigingen om met steun van de gemeente de 

bewoners actief in beweging te krijgen. Bewoners moeten de sportcomplexen kunnen gebruiken 

zonder per se lid te zijn van een vereniging. Openstelling van sportcomplex vraagt om een 

complexbeheerder.  

Openstelling geldt trouwens ook voor een kopje koffie, een kaartje te leggen of gewoon voor een 

praatje. Het sportcomplex is het ‘buurthuis van de toekomst’. Er moeten meer actieve buurtcoaches 

of opgeleide vrijwilligers van verenigingen komen die daadwerkelijk met kinderen, jongeren en 

ouderen komen tot sport- en bewegingsinitiatieven. 

De sport zal er in 2025 anders uitzien dan vandaag. Het CDA wil dat het gemeentebestuur en 

sportende Vlaardingers - georganiseerd en ongeorganiseerd - een Sportplan 2025 maken. Samen 

moeten ze een visie ontwikkelen en verbinden met concrete maatregelen. De gezamenlijke visie 

moet in elk geval gaan op onderwerpen als: optimalisering complexen, clustering van 

sportactiviteiten, duurzame accommodaties, collectiviteit in administraties en financiële zaken en 

stimulering van fusies waardoor verenigingen optimaal kunnen functioneren.   
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Het CDA koestert alle vrijwilligers. Veel Vlaardingers zijn vrijwilliger, bijvoorbeeld bij Zwaluwen, bij 

het Rode Kruis, of bij de Stadsgehoorzaal. Ze bezoeken zieken of gaan wandelen met een bewoner 

van Het Zonnehuis. Ze geven kinderen huiswerkbegeleiding of zijn misschien mantelzorger. Zij 

verdienen de steun, ook van de gemeente. 

Professionele vrijwilligers 
Onze samenleving leunt steeds meer op vrijwilligers, bij bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje, 

SpringFoundation, de Yets,  de WIJ-coöperatie, en zo meer burgerinitiatieven. Daarom wil het CDA de 

vrijwilligers blijvend ondersteunen.  

 

Actieplan eenzaamheid 
Eenzaamheid is een groeiend probleem in de samenleving: niet alleen bij ouderen, maar ook bij 

jongeren en gezinnen. We nemen de Rotterdamse aanpak als uitgangspunt, waarbij 75+’ers 

vrijblijvend een huisbezoek wordt aangeboden. Jongeren en gezinnen willen we actief betrekken bij 

buurtcirkels. Buurtcirkels zijn een manier om mensen binnen een gebied elkaar te laten helpen en de 

samenhang in de buurt te versterken. De buurvrouw kookt voor de buurman die op zijn beurt kan 

helpen met klusjes in huis. We vinden dat er voor de gemeente een taak ligt om dit te ondersteunen.  

Mantelzorgers 
Mantelzorgers zijn van grote waarde voor onze samenleving. De zorg voor je naaste kan belastend 

zijn. Toch vinden sommige mantelzorgers de zorg zo vanzelfsprekend dat ze zichzelf niet eens als 

mantelzorger zien. Alle mantelzorgers verdienen onze waardering. Het CDA wil daarom dat het 

mantelzorgcompliment terugkomt. De gemeente speelt een belangrijke rol in het benaderen van de 

doelgroep en moet daarbij wijzen op de voorzieningen voor mantelzorgers. In gesprek met 

Vlaardingse bedrijven kan de gemeente wijzen op het kenmerk mantelzorgvriendelijk werken, zodat 

de combinatie werk en zorg makkelijker wordt gemaakt. 

Right to Challenge 
Om initiatieven uit de samenleving echt serieus te nemen, streeft het CDA ernaar het ‘Right to 

challenge’ in te voeren. Kunt u een taak van de gemeente beter uitvoeren dan de gemeente zelf? 

Dan dagen we u uit dit te doen! U krijgt de taak én het geld om zo de uitdaging aan te gaan. 

Bereikbare zorg  
De afdeling Spoedeisende Hulp en de kraamkliniek van het Sint Franciscus Gasthuis/Vlietland moeten 

in de nabijheid van Vlaardingen blijven, en niet afhankelijk zijn van verplaatsing naar Rotterdam. Zo 

nodig onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een eigen kraamkliniek, samen met Maassluis 

en Schiedam. 

Wijkteams en jeugdzorg 
Het CDA staat achter de wijkteams. Met het aanbod van snelle en passende hulp kunnen zij 

voorkomen dat mensen extra zorg nodig hebben. Waar nodig, moet die extra zorg uiteraard 

beschikbaar en bereikbaar zijn. Dat geldt voor alle Vlaardingers, en dus ook voor jongeren die zorg 

nodig hebben. 

Maximale eigen bijdrage Wmo 
Mensen die een aanspraak doen op regelingen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo) moeten daar soms een eigen bijdrage voor betalen. Voor een gezin kunnen de kosten hoog 

Omzien naar elkaar 



 
 
 

6 
Verkiezingsprogramma 2018-2022 

oplopen. Het CDA wil daarom de maximale eigen bijdrage voor de regelingen binnen de Wmo 

beperken. 

Uitbreiding aula begraafplaats Holy 
Het CDA wil de aula van begraafplaats Holy vergroten. Steeds vaker vinden afscheidsdiensten niet 

meer plaats in kerken, maar in de aula. Door het beperkte aantal zitplaatsen moeten veel bezoekers 

staan. Geen wonder dat wordt uitgeweken naar Schiedam of Maassluis, waar alle faciliteiten in één 

gebouw zijn. Vergroting van de aula en aanpassing van het condoleancegebouw bij de begraafplaats 

Holy kan door de ruimte aan de voorkant van het gebouw te benutten. 
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Veiligheid is een basisbehoefte in een samenleving waarin mensen zich thuis en geborgen voelen.  

Een veilig Vlaardingen vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Een veilige 

samenleving is ook een stad die goed wordt onderhouden: schoon, heel en veilig horen bij elkaar. 

Daarom vraagt veiligheid ook inzet op thema’s als tegengaan van verkeersoverlast en vandalisme, 

en een veiliger schoolomgeving en openbare ruimte.  

Jeugd actief 
Het gaat goed met verreweg de meeste jonge Vlaardingers. Maar niet altijd. Het CDA wil mogelijke 

problemen liever voorkomen dan oplossen. We willen er samen voor zorgen dat jongeren hun tijd 

zinvol kunnen besteden. Mogelijkheden zat: sporten, je eerste bijbaantje, vrijwilligerswerk en zo 

meer. We koesteren de vrijwilligers van organisaties als Yets Foundation en Antipesto. We willen 

graag dat zij en andere organisaties elkaar regelmatig ontmoeten en inspireren. 

Openbare ruimte: waar we elkaar ontmoeten  
Een veilige stad is ook een schone stad. De openbare ruimte is van iedereen en moet schoner! De 

gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven als de Buurtbezem. Een ergernis van veel Vlaardingers 

is de hondenpoep. De eigenaren van honden moeten hondenpoep opruimen en hun hond 

weghouden van kinderspeelplaatsen. De gemeente moet de regels voor hondenbezitters beter 

communiceren en passende maatregelen nemen.  

In Vlaardingen moet dimbare LED-verlichting op straat de norm zijn. Als het nodig is, gaat het licht 

feller schijnen. Iemand met kwade bedoelingen valt sneller op. Maar ook helpt het ouderen om 

bijvoorbeeld veiliger over te steken. Vlaardingers die ouder worden, vragen om aanpassingen in de 

openbare ruimte. Daar willen we mee aan de slag. 

Willem de Zwijgerlaan 
Aan de Willem de Zwijgerlaan liggen veel wooncentra voor ouderen. We willen de Willem de 

Zwijgerlaan aantrekkelijk maken voor senioren: een groene uitstraling, veel bankjes en een 

geasfalteerde stoep voor rollators, scootmobielen en rolstoelen. Fietsers worden omgeleid via de 

Holysingel of de Vaart.  

Verkeersveiligheid 
We willen een meldpunt verkeersveiligheid waar inwoners van Vlaardingen melding kunnen maken 

van gevaarlijke verkeerspunten. De gemeente weet hierdoor goed waar ze aan de slag moeten. We 

willen meer plaats voor fietsers op de weg. Bijvoorbeeld door op meer plekken te kiezen voor een los 

fietspad of door een bredere fietsstrook te maken.  

Er moet meer aandacht komen voor verkeersveiligheid rondom scholen. We zien de klaar-overs 

graag terugkomen. De gemeente stimuleert ouders om kinderen zoveel mogelijk op de fiets naar 

school te brengen.  

Ontsluiting 
Enkele buurten in de wijk Holy, zoals de straten bij Hooglede worden ontsloten door slechts één 

toegangsweg. In noodsituaties worden sommige plekken onbereikbaar voor hulpdiensten. Bewoners 

kunnen de wijk niet in of uit. Wij vinden dat elke wijk bereikbaar moet zijn via minimaal twee wegen. 

Veilig 
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De toegangswegen tot het Van Hogendorpkwartier zijn van onvoldoende kwaliteit en dit leidt tot 

onveilige situaties. Het CDA wil de situatie hier verbeteren. 

 

De parkeerplaats tegenover voetbalvereniging VFC Vlaardingen aan de burgemeester Heusdenlaan 

gaan we actief inzetten als carpoolplaats voor woon-werk verkeer. 

 

Holiërhoek 
Het winkelcentrum Holiërhoek gaat achteruit: dit zien we ook terug in de veiligheid. Het 

winkelcentrum moet grondig opgeknapt worden. Een open karakter zorgt ervoor dat er weer een 

prettige en veilige verblijfsruimte ontstaat. 
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In 2010 was Vlaardingen de groenste stad van Europa. Wij zien dat nog steeds terug in de 

Broekpolder, het Hof en vele andere plekken in Vlaardingen. De afwisseling tussen groen en 

industrie is karakteristiek voor onze stad. De juiste combinatie van groen en technologie geeft 

Vlaardingen de kans om de duurzaamste stad van Nederland te worden. Laten we samen die 

uitdaging oppakken! 

Sociale huurwoningen 
We spreken met woningcorporaties af om tussen 2018 en 2022 de woningen naar een gemiddeld 

energielabel B te brengen. Juist woningcorporaties hebben het geld om te investeren in duurzame 

woningen. Vlaardingse huishoudens met een laag inkomen zijn er blij mee, want dit zorgt voor een 

besparing op gas en elektriciteit.  

Koopwoningen  
Het CDA wil eigenaren van een koopwoning stimuleren om hun woning te verduurzamen. Het 

gemeentebestuur moet hiervoor een fonds instellen. De gemeente kan uit dit fonds de 

energiemaatregelen voorschieten voor isolatie en zonnepanelen. Het huidige fonds 

woningverbeteringen voor verenigingen van eigenaren breiden we uit naar heel Vlaardingen.  

Windmolens 
Windmolens zijn essentieel om te voorzien in de toekomstige energiebehoefte van Vlaardingen. Wel 

zien we beperkingen in de geschikte locaties.  

 Er komen geen windmolens in de Broekpolder, deze staan te dicht bij de woningen aan de 

andere kant van de A20 en verstoren het recreatieve karakter van de Broekpolder.  

 Langs de Waterweg is een geschikte locatie: dit geeft een symbolisch tegenwicht aan de 

vervuilende industrie aan “de overkant”.  

 Vlaardingers krijgen eerst de kans om te investeren in Vlaardingse windenergie, maar daarna 

wordt er ook gekeken naar andere investeerders. 

Afvalscheiding 
Vlaardingen loopt achter op het gebied van afvalscheiding. Daarnaast worden de normen voor 

afvalscheiding steeds strenger en stijgen de kosten die Vlaardingen moet betalen aan het Rijk. Afval 

zoveel mogelijk door huishoudens zelf laten scheiden is niet de oplossing. We willen investeren in 

een nascheidingsfabriek. Hiervoor zoeken we de samenwerking met andere gemeenten in de regio. 

De nascheidingsfabriek is beter voor het milieu, makkelijker voor de bewoners en goedkoper voor de 

gemeente.  

Verkeer Marathonweg 
Het CDA wil het vrachtverkeer niet onnodig door de stad laten rijden. Maar soms kan het niet anders. 

Dat is het geval bij de Marathonweg, zeker als het Rijk blijft bij de weigering om op- en afritten aan te 

leggen bij de aansluiting Blankenburgtunnel. Om de overlast te beperken wil het CDA een goede 

inpassing van de Marathonweg, in samenspraak met de omwonenden. 

Scholen 
Naast deze concrete acties begint duurzaamheid bij bewust gedrag. Een lespakket voor bewust 
omgaan met het milieu kan ingezet worden op scholen om kinderen en jongeren hier meer over te 
leren. Daarnaast willen we graag een mogelijkheid aangrijpen om dezelfde boodschap aan andere 
inwoners over te brengen door een vrijwilligersorganisatie.  

Groen en duurzaam 



 


