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INLEIDING

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en West-
voorne hebben al een rijke historie en vanaf  
1 januari 2023 gaan we daar met z’n allen een 
nieuw hoofdstuk aan toevoegen. Van drie  
bijzondere, mooie en groene gemeenten naar 
het bijzondere Voorne aan Zee. En dat is een 
uitdaging voor zowel de inwoners, verenigingen, 
ondernemers, gemeenteraad als het nieuwe 
college van B&W.

Als CDA Voorne aan Zee geloven we in deze stap, 
omdat we hiermee de basis leggen voor onze 
toekomst en die van onze kinderen. Het is aan 
ons om de nieuwe gemeente een stevige en 
mooie start geven, voor nu en voor later (goed 
rentmeesterschap). We gaan dus voor duurzame 
beslissingen en daarmee bedoelen we besluiten 
en standpunten die niet alleen voor nu belangrijk 
zijn, maar ook voor de toekomst. Goede voor-
zieningen, waarmee we onze nieuwe gemeente 
elke dag een beetje mooier maken. Met een 
groot gevoel voor realisme (ook financieel) samen 
met inwoners, ondernemers en verenigingen  
van drie mooie gemeenten één gemeente 
maken waarin je fijn en veilig kunt wonen, 
werken en leven en recreëren. Een gemeente 
waar voor iedereen een plek is wie je ook bent  
en wat je ook doet. Dat is wat ons betreft de  
uitdaging voor de komende periode.

Vier kernwaarden staan bij het CDA centraal,  
los van welke geloofsovertuiging dan ook brengen 
we deze waarden en normen met overtuiging in 
de praktijk: 
Rentmeesterschap: We gaan verantwoord om 
met wat we ontvangen en schuiven de rekening 
van ons bestaan niet door naar verre oorden of 
volgende generaties. 
Gespreide verantwoordelijkheid: Inwoners,  
ondernemers, verenigingen en organisaties krijgen 
ruimte en vertrouwen om te doen waar ze goed 
in zijn en de overheid doet wat zij moet doen.
Gerechtigheid: Overheden handelen rechtvaardig, 
bestrijden onrecht en beschermen wie of wat 
bescherming nodig heeft.
Solidariteit: Niet ik, niet jij, maar wij. Samen komen 
we verder én halen we het beste uit elkaar naar 
boven. In dit leven hebben we allemaal van tijd tot 
tijd een sterke schouder of troostende arm nodig 
en bieden die dus dan ook zelf waar we kunnen.

Vanaf 1 januari 2023 zal het niet meteen klaar zijn: 
er is werk aan de winkel. Tijd en aandacht zijn 
nodig om van drie zelfstandige gemeenten een 
nieuwe, sterke en vooral bijzondere gemeente 

te worden. Dat gaat niet in één dag, maar daar 
hebben we wat tijd voor nodig. Daarbij zoeken we 
de balans om het geld en de aandacht evenredig 
te verdelen tussen de verschillende dorpen en 
wijken. Met aandacht voor grotere wijken met 
veel voorzieningen en het landelijke en rustige 
karakter van een aantal dorpen. Maar dat maakt 
Voorne aan Zee juist zo uniek. Door de krachten 
te bundelen, het beste uit alle gemeenten mee te 
nemen en te laten groeien, leggen we de basis 
voor Voorne aan Zee. Maar we willen ook verder. 
Een grotere gemeente betekent ook dat we meer 
te zeggen hebben in de regio en opzoek kunnen 
naar grotere subsidies. 

Met de toppers uit dit verkiezingsprogramma 
werken we samen met anderen aan een samen-
leving waarin iedereen mee kan doen. Met deze 
punten laten wij zien wat we uiterst belangrijk 
vinden, maar dat betekent niet dat we geen aan-
dacht hebben voor de taken en werkzaamheden 
die in de basis al worden gedaan. De toppers zijn  
onze ambitie voor Voorne aan Zee. 

Samenwerken is hierin wat ons betreft de sleutel 
tot succes en vormt de basis voor Voorne aan Zee. 
Vanuit christelijk gedachtengoed zeggen we: 
geef, zorg, help, maak en doe mee, want besturen 
kan je niet alleen. Het ‘van afstand allemaal wel 
even regelen’ zit er echt niet meer in. Want vaak 
weten ondernemers, vrijwilligers, maatschappelijke 
organisatie en vooral inwoners heel goed wat 
werkt en wat niet. CDA Voorne aan Zee nodigt 
daarom iedereen uit om de gemeente stap voor 
stap een beetje mooier te maken. Zo gaan we 
samen op weg naar een duurzame gemeente 
voor nu en de toekomst.
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DORPSVISIES
Voor het CDA Westvoorne is participatie 
een belangrijk element in de gemeentelijke 
politiek. Op aandringen van CDA Westvoorne 
is in 2018 in het Collegeprogramma het 
voornemen opgenomen om elk van de 
drie dorpen een visie te ontwikkelen met 
de inwoners zelf. Ondanks de Corona tijd 
is dit voornemen door ons College actief 
opgepakt resulterend in voor elk van de  
drie dorpen in Westvoorne een visie.



WAARIN IEDEREEN KLAAR STAAT
VOOR ELKAAR

EEN SAMENLEVING



ZORG VOOR ELKAAR

We streven naar een samenleving waarin  
iedereen klaar staat voor een ander en van 
waarde is voor de samenleving, Daarbij gaan we 
uit van de eigen mogelijkheden van mensen en 
wie niet kan wordt geholpen door de gemeente. 
Daar staat tegenover dat de voorzieningen 
(verenigingen, winkels en sportmogelijkheden) 
wel op orde moeten zijn en voor iedereen bereik- 
baar blijven. We blijven iedereen stimuleren om 
iets te doen voor de samenleving. Vrijwilligers, 
mantelzorgers en professionals werken in Voorne 
aan Zee nog beter samen om meer te bereiken.

In Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne is de 
afgelopen jaren al veel samengewerkt op gebied 
van zorg en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld bij 
eenzaamheid, mantelzorg, alzheimer, gezond- 
heid, sportakkoord, preventieakkoord. Nu we 
één gemeente worden streven we ernaar dat dit 
intensiever wordt en dat meer organisaties en 
instellingen elkaar weten te vinden. Makkelijker, 
sneller een eenvoudigere samenwerking is nodig 
om de vraag van een gezin beter te zien en te  
begrijpen. Op dit moment heb je pech als het 
aanbod niet past bij je probleem. Dat moet anders: 
er moeten oplossingen komen die passen bij het 
probleem en het gezin, maatwerk. Daarnaast 
moet de dienstverlening toegankelijker, sneller 
en beter. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn de 
steunpilaren voor de samenleving. Zij verdienen  
grote waardering en een vergoeding die daarbij 
hoort. Inwoners met een vraag wijzen we de weg 
naar het juiste loket, aan senioren vragen we  
om hun kennis en vaardigheden ook als AOW- 
gerechtigde te blijven inzetten. 

Alleen wie gezond is, kan makkelijker meedoen  
in de samenleving. Maar door grote, groeiende 
gezondheidsverschillen, raken met name kwets-
bare kinderen, op achterstand. Als gemeente 
hebben we de sleutel in handen om de omgeving 
steeds gezonder te maken, zoals rookvrije plekken, 
gezonde sportkantines en watertappunten. We zijn 
er liever vroeg bij dan te laat, we blijven dus 
inzetten op preventie. Vroeg achter de voordeur 
om een gezin te helpen voordat het probleem 
erg groot is. Het verbinden van alle organisaties 
binnen de sport, welzijn, zorg, ruimtelijke ordening, 
onderwijs en het bedrijfsleven is essentieel. Alleen 
door afstemming en samenwerking kunnen  
duurzame en efficiënte activiteiten worden 
ontwikkeld. Wijkteams, buurtsportcoaches, JOGG- 
Teamfit coaches, Gezonde School adviseurs  

enzovoorts zorgen er met elkaar voor dat  
jongeren opgroeien in een gezonde omgeving. 

Goed onderwijs wil elke ouder en/of verzorger 
voor zijn/haar kind. Maar niet elke onderwijsvorm 
past bij elk kind. Gelukkig valt er in Voorne aan 
Zee genoeg te kiezen. Van grotere tot kleinere 
scholen en speciaal onderwijs: elke school en  
locatie heeft wel iets bijzonders. De komende  
jaren staat de gemeente voor de uitdaging om 
dit aanbod samen met de scholen te verbeteren, 
zodat alle kinderen hun talenten kunnen ontwik-
kelen. Daarbij is er sprake van onlosmakelijke 
verbondenheid tussen kind, gezin en zijn omgeving. 
Zorg en hulp wordt zo dichtbij mogelijk voor ieder 
kind georganiseerd. We zien het liefst in elk dorp 
een school, maar daar mag de kwaliteit niet onder 
leiden. Sommige scholen zijn toe aan nieuwbouw, 
zoals in Oostvoorne en Hellevoetsluis. Daarbij letten 
we erop dat de panden ruimte bieden voor meer-
dere doeleinden. Elk kind heeft namelijk recht  
op kwalitatief goed onderwijs waar ook hulp en 
zorg geboden kan worden. We stimuleren een 
intensieve samenwerking tussen kinder- en  
peuteropvang en basisscholen en Voortgezet  
Onderwijs om de ontwikkel- en leerlijn meer  
mogelijkheden te bieden. Dit zien we graag  
terug in kindcentra waarin scholen en kinder- 
dagverblijven samenwerken.

Het CDA vindt de juiste zorg en hulp in het  
onderwijs belangrijk om leerlingen te onder- 
steunen. Kwetsbare kinderen krijgen op school 
en op de opvang de zorg en hulp die zij nodig 
hebben om zich te kunnen ontwikkelen.  
Daarbij wordt de zorg naar de school of de 
opvang gebracht en instellingen organisaties 
werken intensief samen voor de juiste oplossing.  
De gemeente brengt deze partijen samen om 
actief opzoek te gaan naar oplossingen, waarbij  
er wordt gekeken hoe het aanbod aangepast  
kan worden aan het kind en gezin.

Elke inwoner wil het liefst op eigen benen staan. 
Toch zijn er momenten en gebeurtenissen in 
het leven, waardoor professionele zorg en hulp 
nodig is. De gemeente levert de juiste zorg en 
hulp, waarbij de snelheid van de dienstverlening 
een aandachtspunt is. CDA Voorne aan Zee vindt 
dat ook als je zorg nodig hebt je zoveel mogelijk 
zelf de regie over je leven moet kunnen voeren. 
Persoonsgebonden budget (pgb) zal daarom een 
onderdeel blijven van de zorg. Door afstemming 
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en samenwerking met de betrokken partijen  
is maatwerk mogelijk. We denken hierbij aan 
voorlichting/informatie over dementie, respijt-
zorg, mantelzorgcursussen specifiek gericht  
op dementie en persoonlijke en individuele  
begeleiding thuis.

Door de Participatiewet zorgt de gemeente voor 
de begeleiding naar passend werk. CDA Voorne 
aan Zee wil zich inzetten voor betaald werk voor 
hen die dat kunnen. We denken dat iedereen van 
waarde is voor de samenleving. Voor degenen die 
dit niet kunnen, wordt een andere dagbesteding 
aangeboden. Armoede is niet alleen een financieel 
probleem, maar vooral ook een zaak van niet  
kunnen meedoen in de samenleving. CDA Voorne 
aan Zee vindt dat we gezinnen met een laag 
inkomen zoveel mogelijk moeten ondersteunen 
met verschillende regelingen om bijvoorbeeld 
de energiekosten beheersbaar te houden, te 
kunnen sporten en kinderen de juiste middelen 
voor school te geven (stichting leergeld). Een 
belangrijke verandering is het zo snel mogelijk 
ondersteunen bij beginnende schulden, evenals 
een stevige samenwerking met zorg en welzijn en 
passende dienstverlening. Incassobureaus willen 
we stimuleren om te incasseren met de menselijke 
maat. Maar ook als gemeente zijn we scherp op 
aanmaningen die leiden tot een nog grotere 
schuld met alle gevolgen van dien. Er moet dus 
een andere manier van dienstverlening komen. 

DE TOPPERS
De komende periode werken we aan 12 punten 
die ervoor zorgen dat er in Voorne aan Zee een 
plek is waarin iedereen kan meedoen, van jong 
tot oud, met of zonder beperking:

1. Om mee te kunnen doen is het kunnen lezen en 
schrijven een basisvoorwaarde. Binnen Voorne 
aan Zee blijft de aanpak Laaggeletterdheid  
belangrijk.

2. Het CDA wil dat er in het kader van Zorg voor 
elkaar, minimaal een keer per jaar een bijeenkomst 
is met de gemeente, vrijwilligersorganisaties,  
lokale ondernemers, verenigingen en geloofs-
gemeenschappen om waardevolle ideeën op  
te doen en ervaringen uit te wisselen. (de Zorg 
voor elkaar tafel)

3. Mantelzorgers krijgen een vergoeding voor hun 
inzet. Voor vrijwilligers organiseren we een  
vrijwilligersdag om ze te bedanken met lokale 
workshops en activiteiten.

4. We zijn voorstander van een lokale ondernemers- 
pas voor mantelzorgers en vrijwilligers, waarmee 
zij met korting lokale boodschappen en uitjes  
kunnen doen als blijk van waardering.

5. We zorgen voor een goede samenwerking met 
de regionale HBO-instellingen en universiteiten, 
bijvoorbeeld in de vorm van stagemogelijkheden, 
startups en (het ontwikkelen van) innovatieve 
initiatieven. CDA Voorne aan Zee heeft als ambitie 
om MBO 5 mogelijk te maken bij het scheepvaart 
en transport college in Brielle.

6. Mantelzorgers worden ondersteund en gefaciliteerd 
door de ontmoetingsplaats Mantelzorgsalon en 
waar nodig door begeleiding of training. Er is 
specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger.

7. De Voornes Opstapbus, wordt toegankelijk en  
ingezet voor en in de hele nieuwe gemeente.  
De gemeente draagt daar financieel aan bij  
om eenzaamheid te bestrijden onder senioren.

8. Fijn je te zien, waarmee we eenzaamheid te lijf 
gaan, blijven we uitbreiden in de dorpen en wijken. 
Onderdeel hiervan is de vrijwilligersvacaturebank.

 
9. Voor dementerenden zijn de komende jaren veel 

meer plekken en faciliteiten nodig. Daar willen  
we nu al op investeren, zodat we klaar zijn voor  
de toekomst.

10. Wijkzorg is nu nog een knelpunt, maar daar kunnen 
we als gemeente voor een deel iets aan doen. Door 
woonvormen zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen 
wordt het voor zorgaanbieders aantrekkelijker en 
goedkoper om de juiste zorg te leveren aan oud-
eren die thuis willen blijven wonen.

11. Kinderen en jongeren krijgen een stem in het jeugd- 
en zorgbeleid, zodat zij goed kunnen aangeven wat 
zij nodig hebben. 

12. Eerder achter de voordeur geldt zeker als er 
sprake is van schulden. Door inwoners op een 
laagdrempelige manier snel te helpen voorkomen 
we erger en daarmee ook dat kinderen opgroeien 
in armoede.



SOCIAAL GEBIEDSTEAM
CDA Hellevoetsluis heeft tussen 2018  
en 2022 zich hard gemaakt voor sociale 
gebiedsteams Hellevoetsluis Westvoorne. 
Het sociaal gebiedsteam bestaat uit 
medewerkers van Antes / Parnassia, CJG 
Rijnmond, Enver, gemeente Hellevoetsluis, 
gemeente Westvoorne, Kwadraad, M4Care, 
MEE plus, Pameijer en Youz. Samen bieden
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ONDERWIJS IS
VOOR ELK KIND

BESCHIKBAAR

GOED EN PASSEND

zij een breed palet van hulp- en onder- 
steuningsvragen. Soms hebben deze  
professionals behoefte aan advies of willen 
zij een situatie met andere hulpverleners 
of experts bespreken om de juiste hulp 
voor de inwoner te vinden. Het sociaal 
gebiedsteam Hellevoetsluis Westvoorne 
biedt hen die ondersteuning.



MET OOG VOOR HET KARAKTER
VAN DE OMGEVING

Meer sociale huurwoningen



VITAAL LEVEN EN WERKEN

De inwoners van Brielle, Hellevoetsluis en  
Westvoorne zullen even moeten wennen aan de 
nieuwe naam van de gemeente, maar leveren 
niets in wat betreft woongenot, werkgelegen- 
heid en veiligheid. Sterker nog: het moet  
verbeteren de komende jaren. De leefomgeving 
voldoet aan de huidige wensen: schoon, aantrek- 
kelijk en duurzaam. Werken en stagelopen kan 
bij voorkeur op Voorne en op de fiets.

In bijna heel Nederland is de nood hoog op de 
woningmarkt; in Voorne aan Zee is dat niet 
anders. En op alle vlakken is er aandacht nodig: 
voor ouderen zodat ze door kunnen stromen naar 
een passende (huur)woning, voor starters om op 
zichzelf te gaan en voor gezinnen om makke-
lijker groter te gaan wonen. Dat vraagt om een 
stevige woonvisie 2030 waarin we bewuste keuzes 
maken. Er moeten meer sociale huurwoningen 
bij wat CDA Voorne aan Zee betreft, maar wel 
met oog voor het landschap, het karakter van de 
omgeving en de juiste voorzieningen. Ook nieuwe 
woonconcepten moeten de ruimte en de steun 
krijgen van de gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor mantelzorgwoningen, knarrenhofjes, semi-
permanente woningen en tiny houses. De gemeente 
heeft een actieve rol door informatie over de 
mogelijkheden te geven. Samen met agrariërs 
zoeken we naar oplossingen, als een bedrijf stopt 
en de boerderij leeg komt te staan.

Ook is de komende jaren de verkeersveiligheid 
voor met name fietsers en voetgangers (bijvoor-
beeld rondom scholen) een belangrijk onderwerp. 
Gevaarlijke wegen en straten waar fietsverkeer 
en gemotoriseerd verkeer niet gescheiden zijn, 
verdienen extra aandacht. Fietsen is gezond, 
duurzaam en voordelig, daarom wordt Voorne 
aan Zee een fietsgemeente. Dat betekent brede 
fietspaden om de dorpen en wijken te verbinden, 
een fast lane naar de omliggende gemeenten en 
grotere (bewaakte) fietsenstallingen op plekken 
waar veel bezoekers komen. In de oude centra 
(vestingen) van Voorne aan Zee wordt het auto- 
verkeer ontmoedigd (zoals in bijvoorbeeld  
Hellevoetsluis en Oostvoorne), door een parkeer- 
beperking in te stellen en grotere parkeerplaatsen 
buiten de vestingen te maken. Het parkeren blijft 
in de hele gemeente gratis, een uitzondering 
hierop blijven de gebieden rond de stranden in 
Rockanje. Voor de vrachtwagens met bestemming 
Oudenhoorn moet een oplossing komen, zodat 
de wijken in Hellevoetsluis daar minder overlast 

van hebben en ook voor het Glaspark 4P zoeken 
we naar alternatieve routes zodat groot verkeer 
niet langer door het dorp Vierpolders komt.

Meer aandacht voor fietsers betekent niet dat we 
het openbaar vervoer, waar met name veel  
jongeren en senioren van afhankelijk zijn, vergeten. 
CDA Voorne aan Zee wil een goede aansluiting op 
de regionale kooppunten, bijvoorbeeld op de 
aansluiting met de nachtbus. Maar waar goed 
openbaar vervoer niet lukt, zoeken we naar andere 
opties, zoals het (collectief) vraagafhankelijk vervoer. 

Werken doen we het liefst dichtbij huis. CDA 
Voorne aan Zee ziet graag dat de werkgelegen- 
heid binnen Voorne aan Zee toeneemt, niet 
alleen vanwege het milieuaspect, maar ook als 
middel tegen het dichtslibben van de wegen en 
de dynamische uitstraling. Voor CDA Voorne aan 
Zee is van belang dat de soort werkgelegenheid 
past bij Voorne Putten. (Innovatieve) land en 
tuinbouw en recreatie zijn natuurlijk passende 
sectoren, dus vooral in die sectoren kunnen we 
stageplekken stimuleren. Daarnaast wil CDA 
Voorne aan Zee de komende jaren aandacht 
besteden aan de werkgelegenheid in de zorg, de 
techniek, en Horeca. We willen in gesprek met 
werkgevers en startups faciliteren. Samen met het 
onderwijs, Voorne Putten Werkt en de werkgevers 
in de regio zoeken we naar manieren om mensen 
met een achterstand op de arbeidsmarkt of met 
een arbeidsbeperking te activeren. Als gemeente 
gaan we zoeken naar mogelijkheden binnen onze 
gemeentegrenzen maar ook daarbuiten bijvoor-
beeld bij onze buren in de Europoort.

Het behoud van plaatselijke voorzieningen (zoals 
kleine ondernemers, verenigingen, sportlocaties) 
gaat vóór centralisatie en schaalvergroting. Elk dorp 
en wijk heeft zijn eigen karakter en dat maakt 
Voorne aan Zee sterk en uniek. Tegelijkertijd vinden 
we samenhang binnen de gemeente en de 
kwaliteit van de voorzieningen belangrijk.  
CDA Voorne aan Zee streeft ernaar dat iedereen 
ergens binnen de gemeente een eigen plek kan 
vinden. Dat geldt zeker voor kinderen; zij moeten 
veilig en onbezorgd kunnen opgroeien in onze 
gemeente. Een gezonde groene omgeving waar 
het veilig en schoon is, nemen ze hun leven lang 
met zich mee. Wij zijn scherp op deze waarden 
en zullen nieuwe ontwikkelingen ook altijd blijven 
volgen. Wij willen genoeg groene speeltuinen, 
veilige fietspaden, verkeersluwe zones rondom 
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bijvoorbeeld scholen. Ook voor de oudere jeugd 
gaan wij op zoek naar ontmoetingsplekken en 
mogelijkheden voor sport en ontspanning.  

Ontspanning en verbinding bereiken we ook met 
evenementen, markten en feesten. Vier, verbind 
en geniet van alles wat Voorne aan Zee te bieden 
heeft, zoals bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse  
1 april feest, de Vestingdagen, het Tintefeest, 
Rockanje live en de wielerronde Oostvoorne.  
Dat is mooi voor de toeristische sector, maar nog 
fijner voor haar inwoners. Inwoners, maatschap-
pelijke organisaties en ondernemers krijgen de 
ruimte voor het organiseren van evenementen. 
De gemeente geeft maximale ondersteuning 
door actief mee te denken, het verminderen van 
de regeldruk en het verlenen van vergunningen. 

Het is fijn wonen in een schone en verzorgde 
leefomgeving. Daarom moet er bijvoorbeeld tijdig 
en goed gesnoeid en gemaaid worden en moeten 
paden en opgangen netjes betegeld zijn. Het ini-
tiatief ligt hiervoor bij de gemeente. Maar wij vinden 
dat ook inwoners, bedrijven en verenigingen 
gestimuleerd moeten worden om met ideeën 
en plannen te komen. Denk aan  het onderhoud  
van het groen in de wijk overnemen als zij dit 
goedkoper en beter kunnen doen (een wijkdeal). 

Een verzorgde leefomgeving betekent ook dat 
we geen overvolle (ondergrondse) containers 
willen waar het huisvuil uitwaait. Bovendien levert 
afval scheiden voor iedereen iets op, ook in de 
portemonnee van inwoners. Daarom is één van 
de uitdagingen van het nieuwe college om nieuw 
afvalbeleid te maken met aandacht voor de huidige 
verschillen. Het vertrekpunt voor dit nieuwe 
beleid is dat in al ons huishoudelijk afval slechts 
een klein deel niet te recyclen is. Voorne aan Zee 
behoudt wat ons betreft meerdere milieustraten 
waar inwoners hun afval naar toe kunnen brengen.

Laten we de wereld mooier achterlaten dan  
dat we haar aantreffen. Dat is wat CDA Voorne 
aan Zee betreft het uitgangspunt van duurzaam-
heid. Daar kunnen we allemaal een steentje aan 
bijdragen. Maar we willen wel dat de gemeente 
hierop de regie houdt. Zo wijzen we liever zelf 
plekken aan voor windmolens dan dat een ander 
dat voor ons doet. En we geven zelf het goede 
voorbeeld: panden die in bezit zijn van de  
gemeente worden duurzamer en vaak zelfs  
energieneutraal. En we zijn om die reden ook 

geen voorstander van biomassacentrales.  
Onze voorkeur gaat uit naar energie neutrale 
nieuwbouwwijken, maar we zijn wel realistisch: 
dat is niet overal haalbaar. 

Internationaal en nationaal zijn afspraken gemaakt 
om de uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen. 
We zetten ons in voor het naleven van de regionale 
energietransitie die de afgelopen raadsperiode  
is gemaakt. CDA Voorne aan Zee vindt dat  
innovatieve ideeën ruimte moeten krijgen, mits 
ze in samenspraak gaan met de inwoners. 

We willen met een groot gevoel voor realisme 
samen met inwoners, ondernemers en verenigingen 
van de drie mooie gemeenten één topgemeente 
maken waarin je fijn kunt wonen, werken en 
leven. Een gemeente waarin de basis op orde is 
en waarvoor iedereen een plek is. Dat is wat ons 
betreft de uitdaging voor de komende periode.

DE TOPPERS
De komende periode werken we samen met 
inwoners, ondernemers en verenigingen, aan de 
volgende punten om van Voorne aan Zee een 
duurzame, fijne en leefbare gemeente te maken 
voor iedereen:

1. Er komen meer betaalbare huurwoningen voor 
verschillende doelgroepen voor een betere door-
stroom op de woningmarkt. Minimaal 30% sociaal 
bij nieuwbouw, bijvoorbeeld voor éénpersoons- 
huishoudens met een laag inkomen, ouderen  
en jongeren. 

2. Het wordt makkelijker en sneller om flexibele en 
innovatieve woonconcepten te realiseren waardoor 
het wonen en zorgen voor familie makkelijker wordt. 

3. Meer werkgelegenheid in de zorg willen we promoten, 
om kansrijke opleidingen onder andere in de zorg 
in de regio mogelijk te maken zoeken we samen- 
werking met lokale instellingen en scholen in  
omliggende regio’s.

4. Meer multifunctionele buitenspeelvelden die  
speel- en ontspanningsmogelijkheden bieden  
waar het kan voor kinderen en ook voor ouderen. 
Denk aan buitenfitness, trapveldjes, tafeltennis-
tafels, schaakbordtafeltjes, picknicktafels en  
open (natuur) schoolpleinen.



5. We willen initiatiefnemers, bijvoorbeeld project- 
ontwikkelaars van bedrijventerreinen, een  
percentage van de projectopbrengst te besteden 
aan de leefomgeving. Al in het bestemmingsplan 
voor nieuwe bedrijventerreinen (of uitbreiding 
van bestaande bedrijventerreinen) willen wij een 
duidelijke afspraak maken over de groeninrichting: 
eerst groenvoorziening langs de randen aanbrengen 
om het terrein in aanbouw te onttrekken aan het 
zicht van omwonenden of inpasbaar te maken in 
het open landschap. 

6. Verenigingen en scholen worden gestimuleerd om 
één keer per jaar zwerfafval op te halen. De gemeente 
zorgt voor vuilniszakken, prikkers en hesjes en 
haalt de volle zakken zwerfvuil op.

7. In kinderrijke buurten en bij (sport) parken komt er 
een gerichte aanpak om verkeersonveilige situaties 
het hoofd te bieden door een passende gebieds- 
inrichting en strengere handhaving.

8. De raad bezoekt eens per jaar verschillende wijken 
en kernen om het gebied goed te leren kennen, maar 
ook om met inwoners in gesprek te gaan over de 
leefbaarheid. De CDA fractieleden krijgen elk een 
eigen kern of wijk waar ze aanspreekpunt voor zijn.

9. We willen een sneldienst naar Schiedam, waardoor 
de reistijd wordt verkort met 20 minuten. Dat is 
vooral voor studenten een enorme tijdswinst. 

10. We laten inwoners en lokale ondernemers  
participeren via een energiecollectief. Daarmee 
delen inwoners mee in de winst van bijvoorbeeld 
zonneparken en windmolens.

11. We stimuleren iedereen om lokaal te kopen en 
geven als gemeente hierin het goede voorbeeld. 

12. Voor elke grote wijk en of dorp willen we een wijk- 
c.q. dorpsraad instellen en hiervoor een wijk- of 
dorpsvisie opstellen.

13. Afval scheiden wordt belangrijker in de gemeente. 
Daarom willen we dat de milieustraten minimaal één 
avond in de week en langer in het weekend open zijn.  

BIO STOOKINSTALLATIES
CDA Brielle diende in de raadsvergadering 
van 22 september 2020 een voorbereidings- 
besluit in om de bouw van bio stook- 
installaties binnen de gemeente Brielle te 
verbieden. Op dat moment werd steeds 
meer bekend over de negatieve effecten 
van kleine biostookinstallaties. Ook was er 
geen draagvlak onder de inwoners van Brielle. 
Later werd het een definitief besluit en was 
de bouw van deze installaties van tafel.

MET CDA IN ZEE  11

IN EEN SCHONE EN
VERZORGDE
LEEFOMGEVING

Fijn wonen



EN VOLDOENDE
LEVENDIGHEID

karakter behouden
Het groene en rustige



VRIJE TIJD EN HISTORIE

Vrije tijd betekent ook recreëren in de eigen 
gemeente zoals fietsen, wandelen, zeilen, hard-
lopen of creatief bezig zijn. Het kan allemaal. 
Daarmee is Voorne aan Zee niet alleen aantrek-
kelijk voor toeristen, maar nodigt het inwoners 
ook uit om erop uit te gaan. Elke stad, kern en 
dorp heeft zo zijn eigen unieke geschiedenis die 
Voorne aan Zee bijzonder mooi maken. 

Kunst en cultuur maken een belangrijk deel uit 
van onze samenleving. Maar door de coronacrisis 
heeft deze sector het zwaar te verduren gehad. 
Musea en theaters moesten dicht, evenementen 
werden afgelast en repetities van (muziek)- 
verenigingen werden gestopt. En dat is merkbaar 
in de samenleving. Daarom moeten we met z’n 
allen alles op alles zetten om deze sector er weer 
bovenop te brengen. De gemeente ondersteunt 
dus waar nodig. Veel plekken op ons eiland zijn 
mooi en cultureel belangrijk. Voorne aan Zee 
heeft er dan ook veel: het landschap, het water, 
onze vestingen, kerken, molens, mooie oude 
dorpsgezichten en heel wat gemeentelijke en 
Rijksmonumenten. CDA Voorne aan Zee wil hier 
zuinig op zijn. Daarom vinden we samenwerking 
op gebied van kunst en cultuur belangrijk, waar-
door er bijvoorbeeld een gezamenlijke museum 
passe-partout komt. Zo zorgen we ervoor dat 
musea voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. 
Initiatieven voor kunst in de openbare ruimte 
juichen we toe. Er komt een Kerkenvisie om beeld- 
bepalende kerkgebouwen te behouden voor de 
toekomst, ook als ze hun functie als kerk verliezen.

Landelijk bekende vestingsteden, prachtige 
stranden, een veelzijdig duingebied, de slikken 
van Voorne: we hebben een groot gebied dat 
uitermate geschikt is voor recreatie. Voor zowel 
de eigen inwoners als de toeristen die het gebied 
bezoeken. Voorne aan Zee bestaat uit groen  
en ruimte met een flinke dosis (maritieme) 
geschiedenis. En dat willen we behouden en 
laten zien! Samenwerken wordt hierin de sleutel. 
Samenwerking tussen de verschillende musea, 
toeristische attracties en overnachtingslocaties. 
De kansen voor deze ondernemers en organisaties 
worden groter wanneer toeristen naar onze mooie 
gemeente blijven komen. Dit betekent dat we 
niet alleen goede voorwaarden scheppen op 
economisch gebied, maar het op zo’n manier 
doen dat iedereen hiervan profiteert. Dat betekent 
ook dat we ‘social return’ en duurzaam ondernemer- 
schap belangrijk vinden voor de ondernemers in 

deze sector. Als we met Voorne aan Zee een versterkt 
imago willen creëren op het gebied van recreatie 
dan zijn nieuwe activiteiten die passen bij onze 
gemeente cruciaal. Daarbij is de uitdaging om 
het groene en rustige karakter te behouden en 
tegelijkertijd ook voor voldoende levendigheid  
te zorgen. Een bezoek aan het strand is bij uitstek 
een vorm van recreatie in Voorne aan Zee. Maar 
door verzanding van de kust bij Westvoorne is 
recreëren op het strand in Rockanje en Oostvoorne 
straks geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom 
wil CDA Voorne aan Zee dat we als gemeente 
een actieve rol hebben in de gesprekken over de 
oplossingen voor de verzanding van de stranden.

Winkels en toeristische locaties die op zondag 
open zijn, kunnen bijdragen aan levendigheid, 
maar CDA Voorne aan Zee vindt dat elke onder-
nemer vrij moet zijn om daarin zelf een keuze te 
maken. Voor kleine ondernemers kan die impact 
groter zijn dan voor vestigingen van de grotere 
ketens. De zondag uitermate geschikt om tijd 
te maken voor gezin, bezinning, rust, sport en 
ontspanning. De openstelling van de winkels en 
toeristische locaties moet daarmee harmoniëren, 
de zondag mag van CDA Voorne aan Zee een 
bijzondere dag blijven.

Het groene karakter uit zich in mooie fiets- en 
wandelpaden door de gemeente heen om te  
genieten van het landschap en te sporten en  
bewegen. Bewegen is heel belangrijk, als 
ontspanning en als voorwaarde voor een gezond 
leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het 
brengt mensen samen en zorgt dat inwoners sneller 
betrokken zijn bij de samenleving. Bovendien 
is de sportvereniging een ontmoetingsplek die 
zorgt voor sociale binding en participatie. Sport 
en bewegen kan mensen letterlijk bewegen naar 
werk. Goed accommodatiebeleid moet de basis 
zijn van het gemeentelijk sportbeleid waarbij er 
voldoende spreiding is in de wijken. Daarom vinden 
we ook dat er een nieuwe gymzaal/ sportzaal 
moet komen in Tinte. We vinden het belangrijk 
om goede randvoorwaarden te creëren om het 
sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te 
maken, ook voor inwoners met een beperking. 
Wij willen daarbij rekening houden met de  
verschuiving van verenigingssporten naar  
individuele sporten in de openbare ruimte, zoals 
wandelen, fietsen en hardlopen. Dat doen we 
natuurlijk het liefst in een groene omgeving.  
Juist in Voorne aan Zee moet er extra aandacht 
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karakter behouden

Het groene en rustige



voor natuur en milieu zijn volgens het CDA. 
Er zijn verschillende punten waar het CDA zich 
extra voor wil inzetten omdat deze ons zorgen 
baren: luchtkwaliteit, diversiteit in wild, flora en 
fauna en natuurvriendelijke oevers. De gemeente 
hoeft niet alles te initiëren, laat vooral de inwoners  
suggesties aandragen voor natuurbehoud. 
Simpele maatregelen vanuit bewustwording en 
betrokkenheid van de inwoners kunnen daar een 
enorm verschil in maken. We zoeken hiervoor 
naar kleine stappen met een grote impact. 

DE TOPPERS
De komende vier jaar werken we samen met 
inwoners, ondernemers en verenigingen, aan de 
volgende punten om van Voorne aan Zee een 
aantrekkelijke plek te maken voor ondernemers, 
verenigingen, inwoners en toeristen:

1. Jongeren krijgen een stem bij de totstandkoming 
van nieuw beleid, zeker als het gaat om recreatie-
mogelijkheden.

2. We zoeken actief naar ruimte voor jongeren(werk), 
een jongerenontmoetingsplek en zoeken contact 
met jongeren en het jongerenwerk waar hun  
behoefte aan hebben.

3. Met buitenfitness en bewegingstuinen wordt de 
openbare ruimte beweegvriendelijk ingericht. 

4. Het netwerk van watertappunten blijft groeien en 
gezonde sportkantines worden een gezonde gewoonte. 

5. Combinatiefunctionarissen zorgen voor een 
verbinding tussen sport, cultuur, onderwijs en  
gemeente.  

6. Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs bezoeken 
één maal per jaar gratis één van de musea in 
Voorne aan Zee. 

7. Het gebied rond het Bomvrij Hospitaal in  
Hellevoetsluis wordt ingericht als stadspark en  
als evenementenlocatie voor bijvoorbeeld muziek- 
avonden en foodtruck festivals. 

8. We vinden een extra doorgang naast de Brielse 
Poort in Hellevoetsluis voor wandelaars en fietsers 
een must.

9. Het behoud van monumenten verdient gemeentelijke 
steun, dus investeren we in grote en kleine restauraties 

(zoals bij het schietkatoenhuisje in Hellevoetsluis) 
en verstrekken we kleine kredieten aan particulieren 
die niet bij een bank terecht kunnen. 

10. We maken ons hard voor het behoud van de  
theaters in onze gemeente, maar daarbij moet  
de samenwerking tussen beide locaties wel  
blijven bestaan. 

11. We moedigen inwoners aan om tegels in tuinen  
te vervangen voor planten met een bon van een  
lokale ondernemer om een plant aan te schaffen. 
We sluiten aan bij Stichting Steenbreek en  
omarmen hun initiatieven.

12. We zoeken naar locaties binnen onze gemeente 
voor camperplaatsen, zodat zij 24 uur lang kunnen 
genieten van onze gemeente.

13. Voor sport-, kunst-, cultuur-, speeltuin- en scouting- 
verenigingen en dorps- en buurthuizen willen we 
een lagere onroerende zaak belasting op verenigings- 
gebouwen. 

14. Het CDA is voorstander van de verplaatsing  
van voetbalvereniging Rockanje mede om de bouw 
van woningen aldaar mogelijk te maken.

STRUYTSE ZEEDIJK
Onder leiding van CDA Hellevoetsluis 
werd er in 2020 succesvol een motie  
ingediend om recreatie te ontwikkelen voor 
de Oostkant van de Struytse Zeedijk in 
Hellevoetsluis. CDA heeft het ingebracht 
bij regio Zuid-Hollandse Delta, waardoor 
er makkelijker subsidies gezocht kunnen 
worden voor dit gebied. Het beleid is 
aangepast, waardoor het gebied nu op  
de kaart staat.
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DE VERZANDING VAN
DE STRANDEN

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR 



DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Inwoners voelen zich thuis in Voorne aan Zee, 
ze voelen zich betrokken en leveren een bijdrage 
aan de samenleving. De gemeentelijke organisatie 
zorgt voor uitstekende dienstverlening: van  
digitaal tot persoonlijk contact. Zowel de digitale 
dienstverlening, het telefonisch contact en de 
persoonlijke contacten voldoen aan de huidige 
wensen van onze inwoners. Dat geldt ook voor 
de leefomgeving en daarin speelt veiligheid  
een belangrijke rol. 

De samenleving wordt steeds digitaler en dat 
betekent dat inwoners ook digitaal zaken willen 
doen met de gemeente. Dat geldt voor veel vormen 
van dienstverlening: van paspoort en zorg- en 
hulpaanvraag tot aan vergunningaanvragen.  
Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet 
met extra aandacht voor personen die er moeite 
mee hebben wordt de insteek. Van de gemeentelijke 
organisatie verwachten we dat de medewerkers 
flexibel werken om de dienstverlening naar een 
hoger niveau te brengen. Maar ook ziet CDA 
Voorne aan Zee veel in spreekuren in dorpen en 
wijken voor de zorg en ondersteuning en een 

EEN STERKE SAMENLEVING
Samenwerken zorgt voor



grotere rol voor bibliotheken (zoals het Digitaal 
huis). Het zou bijvoorbeeld ook mogelijk moeten 
zijn om tijdens een spreekuur een paspoort aan 
te vragen en deze vervolgens thuis te laten  
bezorgen. Inwoners verwachten van de gemeente 
begrijpelijke Nederlandse communicatie, maar 
toch zien we dat anderstalige inwoners hier moeite 
mee hebben. Daarom bieden we belangrijke 
informatie ook in het Engels aan. De dienst-
verlening heeft een menselijke maat en houdt 
rekening met het stressniveau en de problemen 
van inwoners.

Met de komst van de omgevingswet wordt  
participatie een belangrijker onderwerp. Hoewel 
nog valt te bezien hoelang deze wet nog op zich 
laat wachten, vinden we de stem van inwoners 
over hun buurt en wijk heel belangrijk. We 
moedigen inwoners aan om zich te laten horen 
en om zelf te zorgen voor draagvlak voor hun 
ideeën. Ook jongeren moeten meer mogelijk- 
heden krijgen om mee te praten over de  
samenleving en gemeentelijk beleid.

Als gemeente zijn we verplicht om statushouders 
te laten integreren. Maar het CDA wil graag een 
stapje extra: we willen dat ook deze inwoners zich 
thuis voelen. Hulp van vrijwiligers (maatjes) is hierbij 
onmisbaar, zodat zij niet aan hun lot worden 
overgelaten. Meer samenwerking tussen geloofs-
gemeenschappen, sportverenigingen, scholen, 
kleding en voedselbanken en andere hulpverleners 
en instanties zorgen voor een warm welkom.

Samenwerking vinden we voor heel veel plekken 
in de gemeente noodzakelijk. Intensief en niet- 
vrijblijvend samenwerken zorgt voor een sterke 
samenleving. Bovendien zullen veel lokale organi- 
saties en verenigingen in een nieuwe gemeente 
elkaar nog moeilijk weten te vinden. Tegelijkertijd 
denken we ook dat we door één gemeente te 
vormen meer gewicht in de schaal te kunnen 
leggen om de belangen van onze inwoners en 
bedrijven te vertegenwoordigen. Daarbij helpt 
een samenwerking op regionaalniveau.  
We zitten in de Metropoolregio Rotterdam  
Den Haag (MRDH) en de Veiligheidsregio  
Rotterdam-Rijnmond en werken samen binnen  
gemeenschappelijke regelingen zoals de DCMR 
en Jeugdhulp Rijnmond. 

Een veilige gemeente is fijn wonen, leven en 
werken voor inwoners en ondernemers. Van 
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ouderen tot gezinnen: iedereen moet zich veilig 
en thuis kunnen voelen en dat vraagt om stevige 
maatregelen. Geen woorden, maar daden. CDA 
Voorne aan Zee zet stevig in op het tegengaan van 
criminaliteit. Buurtpreventie en Buurtbemiddeling 
blijken succesvol en worden steeds meer ingezet.

DE TOPPERS
De komende periode werken we samen met 
inwoners, ondernemers en verenigingen aan  
de voldoende punten om van Voorne aan Zee 
een gemeente te maken waar inwoners zich 
thuis voelen:

1. Voldoende handhavers zorgen voor minder overlast, 
dus komen er meer handhavers voor Voorne aan 
Zee om alle taken uit te voeren. Daarnaast blijven 
we samenwerken met inwoners via Burgernet, 
Meld Misdaad Anoniem en Buurt WhatsApp. 

2. Er wordt meer gedaan om de schade van vandalisme 
te verhalen en inwoners worden bewust gemaakt 
van de kosten van vandalisme.

3. Informatie wordt in de basis in begrijpelijk en  
eenvoudig Nederlands aangeboden. Voor belangrijke 
onderwerpen is informatie ook in het Engels 
beschikbaar. 

4. Er wordt meer aandacht besteed aan toegankelijke 
communicatiemiddelen voor elke doelgroep en het 
wijzen van de weg door het bos van (gemeentelijke) 
formulieren en procedures. Voor digibeten, senioren 
zonder pc, of tablet en laaggeletterden komt fysieke hulp.

5. We organiseren de inspraak van jongeren op dit 
onderwerp volgens eigentijdse middelen op een 
thematische manier. 

6. Er komt een feestelijke dag voor nieuwe inwoners  
om kennis te maken met de samenleving, (sport)- 
verenigingen, stichtingen en lokale ondernemers. 

7. Dienstverlening moet sneller en beter ten opzichte 
van de huidige situatie bij de drie verschillende 
gemeenten.

8. We geven de ruimte aan Burgerinitiatieven, we 
promoten het Right to challenge en het maken  
van een wijkdeal. Inwoners kunnen met 150 hand-
tekeningen een burgerinitiatief als agendapunt 
agenderen bij de raad.

Samenwerken zorgt voor



LAGE WOONLASTEN
tenzij het echt
niet anders kan



FINANCIEEL FIT

Een gezonde begroting wordt het streven van 
Voorne aan Zee. Dat betekent keuzes maken. 
We streven naar lage woonlasten tenzij het echt 
niet anders kan. Een grotere gemeente betekent 
ook dat het makkelijker wordt om grotere subsi-
dies aan te vragen en als we projecten uitvoeren 
waar we cofinanciering kunnen vinden dan 
zetten we daar op in. 

Een financieel gezonde gemeente is belangrijk. 
Met gezond verstand zetten we het gemeentelijk 
geld in op plekken waar dit nodig is. Niet teveel en 
niet te weinig is hierbij het credo. Bij investeringen 
houden we rekening met duurzaamheid. Voor 
CDA Voorne aan Zee houdt kwaliteit ook in dat  
de voorzieningen in stand worden gehouden.  
De gemeentelijke belastingen en de kosten voor 
producten en diensten (paspoort, VOG, etc) houden 
we zo laag mogelijk. CDA Voorne aan Zee staat 
voor sluitende begrotingen en ruimte om risico’s 
of calamiteiten op te vangen.

Nu de gemeente meer inwoners heeft, betekent 
het ook dat het makkelijker wordt om regionale, 
nationale en zelfs Europese subsidies aan te vragen. 
Dit helpt om grotere projecten op gebied van duur- 
zaamheid en bereikbaarheid te realiseren. De grootte 
van de gemeente zorgt ook voor meer slagkracht 
en meer zeggenschap in gemeenschappelijke 
regelingen. Een van de andere voordelen van de 
gemeentelijke fusie is dat je bestuurlijk meer slag- 
kracht krijgt. CDA Voorne aan Zee wil inzetten op het 
vasthouden van genoeg kwalitatieve ambtenaren.

DE TOPPERS
Vanaf 2023 werken we graag aan de volgende 
punten om Voorne aan Zee financieel fit te 
houden:

1. Kwaliteit zien we graag terug in het beheer van  
de buitenruimte. Initiatieven van inwoners om 
bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen zijn meer  
dan welkom.

2. Er komt een ambtenaar die zich richt op het bewaken 
van de mogelijkheden om regionale, nationale en 
zelfs Europese subsidies binnen te halen.

3. Bij investeringen houden we rekening met  
duurzaamheid.

4. De nieuwe gemeenteraad is goed geschoold en  
zal transparant zijn naar de samenleving over  
de financiële keuzes die gemaakt worden.

SIGNALEREND HUISBEZOEK
CDA Westvoorne vindt dat senioren door 
de gemeenten actief benaderd moeten 
worden om deel te nemen aan de samen-
leving. Ook is het belangrijk goed in beeld 
te hebben of de ondersteuning en zorg 
toereikend is. De afgelopen raadsperiode 
heeft CDA Westvoorne daarom een motie 
ingediend om signalerend huisbezoek 
mogelijk te maken. Deze motie is door het 
college uitgevoerd. Vanaf 75 jaar krijgen 
senioren bezoek van een vrijwilliger die aan 
de hand van een vragenlijst inventariseert 
van de wensen en mogelijkheden zijn. 
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