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Voorwoord.
Beter voor Vlaardingen heeft de eerste periode
van vier jaar er bijna op zitten. Een bewogen
eerste periode waarbij de “Covid19-pandemie”
roet in het eten heeft gegooid. Meer dan de helft
van de tijd was zij debet aan het feit dat raadsvergaderingen en commissievergaderingen
niet op een normale wijze konden plaats vinden.
Daarbij hadden we ook te maken met
3 burgermeesters in deze periode.
Nu wij weer een door de “kroon” benoemde
burgermeester hebben is Beter voor Vlaardingen
de mening toebedeeld dat de rust is wedergekeerd in de stad en dat er nu eindelijk weer
stappen gemaakt kunnen worden.
De kandidaten op onze lijst zijn succesvol op
hun eigen werkvlak. Zo zijn of waren zij ondernemer, werken al vele jaren en nog steeds in de
zorg, hebben dienst gedaan in de veiligheids- en
evenementensector, heeft jaren in de advocatuur
gewerkt en nog steeds als juridische adviseur
werkzaam, een financieel business controller bij
een grote nationale autodistributeur kortom een
breed scala aan ervaring. Deze nieuwe groep
staat klaar om een mooie bijdrage te leveren aan
onze stad Vlaardingen.
Ondanks dat de geloofwaardigheid in de politiek
tot een dieptepunt is gedaald door het voorbeeld/signaal dat de landelijke politiek afgeeft,
hebben wij toch de moed, spirit en motivatie om
Vlaardingen te verbeteren!
Een stem voor Beter voor Vlaardingen is
gewoonweg Beter voor Vlaardingen!
Marco van Unen
Lijsttrekker
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Inleiding
Vlaardingers zijn trotse mensen, zeer betrokken bij
hun stad. Kom eraan en je komt aan hen.
Toch zijn Vlaardingers niet tevreden over hun stad en
geef ze eens ongelijk. Wij als Beter voor Vlaardingen
willen niet alleen de problemen signaleren, óók ideeën
en oplossingen aandragen, samen met U!
Als stad hadden we t/m de jaren negentig een regiofunctie. Mensen uit het Westland en Schiedam
kwamen hier in grote getale winkelen en gingen hier
uit. We zijn die regiofunctie niet alleen kwijtgeraakt,
we zijn ingehaald door ander regio steden zoals
Naaldwijk, Maassluis en zelfs door Schiedam!
Ook in de vorming van de metropoolregio hebben we
liggen slapen en veel te weinig ingebracht. Inwoners
hebben het gevoel dat het slecht is gesteld met de
veiligheid.
Er is geen visie voor de binnenstad. Onze buurten vervuilen, vuilnis wordt in grote stapels op straat gegooid.
De woningnood voor onze kinderen is groot.
Vastgoed investeerders kopen massaal huizen op en
verhuren deze aan arbeidsmigranten, meestal wonen er
dan meerdere personen in zo’n huis.
Wat is er nu in 4 jaren tegen gedaan?
Ben u tevreden wat de afgelopen 4 jaar door het
college is gebracht?
Wilt u zo verder gaan?
Blijft u dan vooral stemmen op deze landelijke partijen.
Of wilt u dat er meer voor u en de stad Vlaardingen
wordt gedaan, stem dan nu op een lokale partij.
Het wordt tijd dat zij nu eens voor u en de stad voor de
nodige inspiratie gaan zorgen.
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financieel weer een beetje op
orde, als we de laatste cijfers mogen geloven, want het
kan zomaar weer anders zijn! Wie weet wat voor lijken
er nog uit de kast komen.

LANDELIJK PARTIJEN BESTUREN VLAARDINGEN
Wij vinden het dan ook verder onverantwoord dat steeds
weer landelijke partijen onze mooie stad willen besturen
zoals o.a. D’66, CDA, PvdA, GroenLinks en VVD.
Oh, laten we niet vergeten dat de SP ook weer mee
gaat doen. Met dezelfde lijsttrekker die Vlaardingen
in de schulden heeft gestoken. Waardoor we als stad
uiteindelijk onder financieel toezicht werden gesteld
en vele plannen geen doorgang konden vinden.
COVID 19 SPELBREKER VOOR IEDEREEN
Het landelijk voorbeeld doet al geen goed.
De pandemie van het Covid-virus heeft ons meer dan
de helft van de zittingstijd van 4 jaar in haar greep
gehad. Dit is ook voor ons nadelig uitgevallen, waardoor
vele plannen die wij hadden niet doorgezet konden
worden.
VLAARDINGEN IS FINANCIEEL KWETSBAAR
Momenteel is het financiële huishoudboekje van de
stad een beetje op orde, maar ook de komende jaren
moeten we ons richten op nieuwe ontwikkelingen
en een nieuwe realiteit!
In toenemende mate draagt de overheid veel van
haar taken over aan gemeentes. Die druk is voelbaar.
Een goed bestuur beantwoordt deze druk met maatregelen die de inwoners het meest ontzien op terreinen
waar dit nodig is.
WE DOEN HET SAMEN
Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers gaan wij de dialoog aan over het takenpakket van de gemeente. De regierol ligt niet altijd
automatisch bij de gemeente.
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Inwoners van Vlaardingen kunnen dat heel goed
gewoon met elkaar organiseren
De gemeente moet durven loslaten en aansluitend
participeren en faciliteren.

MET VLAARDINGERS VOOR VLAARDINGERS
Wij, van Beter voor Vlaardingen, zijn niet verbonden aan
een landelijke partij, en hebben daarom alle vrijheid in
het samenstellen van een evenwichtig programma,
samen met alle Vlaardingers en geen richtlijnen die
ons landelijk van boven worden opgedrongen.
Een lokale partij, zoals Beter voor Vlaardingen, vertegenwoordigt niet alleen maar de mening van een bepaalde
klasse of ideologische groep, zoals het geval is bij
landelijke partijen, maar vertegenwoordigt
juist de gehele gemeenschap
van Vlaardingen.

Wonen en leefbaarheid
Wij zijn voorstander van projecten als levensloopbestendig wonen, tiny houses en zelfbouwprojecten op basis
van aankoop grond.
Samen met de corporaties zorgen wij voor goede huisvestingsmogelijkheden voor diverse groepen, waaronder
studenten. In overleg met de corporaties worden plannen voor herstructurering en renovatie besproken.
ALLE NIEUWBOUW ENERGIENEUTRAAL
OF ENERGIEPOSITIEF
Wij vinden dat het doel moet zijn zoveel mogelijk schoon
te zijn in energieverbruik. Wij stimuleren zonnepanelen
etc., maar vinden niet dat we al van het gas moeten
zonder een volwaardig alternatief.
Alle nieuwbouw wordt wat ons betreft energieneutraal
of energiepositief; dat betekent dat woningen zichzelf
kunnen voorzien van energie of zelfs als kleine energiecentrales kunnen dienen om de omgeving van energie te
voorzien.
WONEN + POLITIEKEURMERK
Nog steeds wordt er gebouwd zonder het politiekeurmerk Veilig Wonen ondanks eerdere belofte daartoe.
Wij willen dat wel. Veiligheid aan de voorkant inbouwen
teneinde voorkomen dat gebieden criminele activiteiten
aantrekken.
WONINGVERBETERING
Op bestaand particulier vastgoed heeft de gemeente
weinig invloed. Wel is de grens te trekken als de veiligheid in het geding is. Als een woning (bijvoorbeeld door
een zeer slechte staat van de fundering) een veiligheidsrisico voor de bewoners en/of de omgeving vormt, moet
de gemeente streng optreden.

HISTORISCHE- EN GEZICHTSBEPALENDE PANDEN
Wij zijn bijzonder zuinig op onze geschiedenis. Te veel,
te vaak zijn in het verleden mooie historische panden
gesloopt voor de dadendrang van een overijverig
bestuur. Mocht het onontkoombaar zijn historische
panden te slopen, zien wij ze graag in dezelfde stijl
terug. Wij hechten waarde aan de visie van de
Historische Vereniging Vlaardingen
SPEELVOORZIENINGEN
Uit onderzoek blijkt dat vooral de grotere speelvoorzieningen worden gewaardeerd. De wat verlaten kleine
pleintjes met een enkele wipkip mogen wijken voor iets
grotere speelplekken.
Kinderen hebben behoefte aan ruimte en dat hoeft niet
altijd een volledig ingerichte voorziening te zijn, eenvoud is ook een kracht! In elke wijk dient tenminste één
speelplek geschikt te zijn om kinderen met en zonder
beperking samen te laten spelen.
EEN BUURTHUIS IN ELKE WIJK!
Wij zijn tegen de verdwijning van buurthuizen. Een
buurthuis als ontmoetingsplek, voor ouderen om een
kaartje te leggen, voor jongeren om te ‘chillen’, voor het
spreekuur van veiligheidscoördinator en andere functionarissen, als eerste opvang bij calamiteiten etc.
HORECA EN UITGAAN
De horeca heeft de laatste jaren veel te verduren gehad
door de Corona-pandemie. Het opstellen
van een nieuwe horecanota en
evenementennota is nu wel
degelijk een must.

WIJKWENSEN EN WIJKINITIATIEVEN
Er dient voldoende budget beschikbaar te blijven om
wijkwensen of wijkinitiatieven te honoreren. Initiatieven
als Federatie Broekpolder en Stadslandbouw moeten
blijvend worden ondersteund.
SPRIJ-PANDEN SLOPEN EN HERBOUWEN.
Geen betere plek om te wonen dan nabij het openbaar
vervoer, het uitgaanscentrum en de supermarkt. Voilá!
Want hoe lang bestaan er al plannen voor dit gebied:
Uitvoeren ho maar!
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Het maatschappelijk middenveld is cruciaal voor onze
samenleving. Het is waar mensen elkaar ontmoeten,
leren samenwerken, gezamenlijk doelen bereiken, zich
inzetten voor de samenleving, democratisch burgerschap ontwikkelen en simpelweg veel dingen (van
elkaar) leren. Kunst en Cultuur is in al zijn verschijningsvormen één van de belangrijkste voorwaarden voor een
prettige stad. Voor ons is kunst en cultuur geen sluitstuk,
maar staat het hoog op de agenda. Tekenen, schilderen,
muziek maken, dansen….wij zien het graag terug in het
lesprogramma op de scholen.
Wij zien het graag terug in onze stad: een cultuurrijke
stad is een fijne stad. Hoe rauwer de samenleving , hoe
meer houvast, troost en inzicht kunst kan bieden.
Kunst is, naast wetenschap en journalistiek, het enige
medicijn tegen populisme en nihilisme.
Kunst is de zuurstof van de samenleving. Als je kinderen
daar niet mee opvoedt, schaffen een paar gekken het
over een paar jaar gewoon af!
THEATER, KADE40, KROEPOEKFABRIEK, MUSEUM
Het theater is wat ons betreft de grootste huiskamer van
de stad en dus onmisbaar! De plek waar professionele
voorstellingen haalbaar moeten blijven, maar ook onze
lokale amateurs en talenten een gewillig onderdak vinden. Er mag wat ons betreft veel meer leven in de brouwerij, meer ondernemerschap! Wij zijn trots op de plek
die de Kroepoekfabriek, als poppodium, heeft verworven.
Niet alleen in Vlaardingen ook daarbuiten. Ook over de
ontwikkeling van Kade40 zijn wij zeer positief.
Helaas brengt het Museum niet wat ervan verwacht mag
worden, zeker gezien de investeringen. We denken graag
mee om het museum verder te ontwikkelen waarbij
investeringen ook echt gaan renderen.
SUBSIDIES
Goede culturele initiatieven die bijdragen aan de
sociale cohesie en leefbaarheid in de straat, buurt, wijk
of stad, het imago van de stad of de ontwikkeling van
de talenten van onze inwoners moeten op steun van de
gemeente kunnen rekenen.
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Horecagelegenheden die kleinkunst een podium bieden
komen, wat ons betreft in bepaalde gevallen, ook in
aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage.

Kunst en Cultuur is voor ons geen sluitstuk op de begroting. Integendeel, wij zijn trots op onze instellingen en
onze talenten en willen daar graag blijvend in investeren.
NATUUR EN DIERENWELZIJN
Onze Broekpolder is een bijzonder gebied en verdient
net zo goed als de binnenstad bescherming tegen ongewenste aantasting. Wij zijn en blijven tegen bebouwing
in de Broekpolder zelf, maar de randen nabij de Vlaardingse Vaart kunnen wellicht bebouwd worden. Want
waarom kunnen daar wel 3 grote bouwwerken verrijzen
voor 3 scoutingverenigingen en geen huizen langs de
waterkant, deels huur en koop. We moeten meer draagkrachtigen naar Vlaardingen halen om een evenwichtigere balans in de bevolkingssamenstelling te realiseren.
WATERKWALITEIT EN WATERRECREATIE
In de Surfplas zijn wij voor de aanleg van zgn. watertuinen. De aanleg van watertuinen heeft aangetoond dat
de waterkwaliteit aanzienlijk verbetert en het leven onder
water enorm stimuleert. Wij staan open voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen rond de Surfplas.
ZWEMMEN
De ‘Surfplas’ blijft een zorgenkindje, waar het om
blauwalg gaat. Wij zijn voorstander van de aanleg
van een strand aan de Vlaardingse Vaart t.h.v.
De Polderpoort. Ook het plan van het stadslab voor een
ecologisch zwembad willen wij nog steeds graag verder
onderzoeken.
OPENBAAR GROEN
Beter voor Vlaardingen wil de kwaliteit van het
openbaar groen in stand houden. De tevredenheid van
de bewoners staat voorop. Indien bewoners aangeven
graag zelf zorg te dragen voor een stuk openbaar groen
bieden wij hier ruimte voor.
Openbaar groen is een beeldbepalend element in onze
stad en van groot belang voor de directe leefomgeving.
Aantasting hiervan is ongewenst. Voor elke boom die
verdwijnt moet er minstens één terugkomen, maar overdreven tegelwippen en boom knuffelen hoeft voor ons
ook weer niet. Al dient wel periodiek te worden bekeken
of de bomen nog gezond en geen gevaar kunnen
opleveren voor mensen, auto’s en huizen.

DIERENWELZIJN
De gemeente dient alert te zijn op misstanden op het
gebied van dierenwelzijn. De gedragscodes ten aanzien
van de flora- en faunawetgeving dienen strikt te worden
opgevolgd. Het lokale dierenasiel moet kunnen rekenen
op voldoende ondersteuning door de gemeente.
DUURZAAMHEID EN MILIEU
Duurzaamheid werkt door in vrijwel alle dossiers en is
daarmee eigenlijk geen op zichzelf staand onderwerp.
Vlaardingen heeft zich geprofileerd als een stad die
duurzaamheid, terecht, uiterst serieus neemt en er werk
van maakt. Wat ons betreft smaakt dat naar meer.
Het is wel van belang dat de inwoners betrokken zijn bij
deze ontwikkeling en zeggenschap hebben.

VISSTAND
De visstand in de Vlaardingse wateren is ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente! Wij zien graag daar
een onderzoek in naar hoe het daarmee staat en of daar
maatregelen voor nodig zijn.
CREMATORIUM
Vlaardingen heeft nog steeds geen crematorium.
Beter voor Vlaardingen vindt dat deze
er wel moet komen.Wij denken nog
steeds dat dit
mogelijk is

Een duurzame stad is klimaatneutraal, gebruikt zo min
mogelijk fossiele brandstoffen en heeft een gesloten
grondstoffenkringloop.
De gemeente moet zich faciliterend opstellen bij de vele
– grote en kleine – initiatieven in de stad. Uiteraard geeft
de gemeente zelf het goede voorbeeld, zowel in het
stadhuis als erbuiten, zoals de bedrijfswagens.
DUURZAAMHEID EN MILIEUVRIENDELIJKE
INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN
Wij willen dat initiatieven die op bijzondere wijze
bijdragen aan een beter milieu op ondersteuning van
de gemeente kunnen rekenen en waar mogelijk zelfs
beloond moeten worden.
MEER GROEN IN HET CENTRUM
Ons Centrum is vrij kaal en ongezellig te noemen.
Op eigen initiatief hebben ondernemers de Hoogstraat
het laatste jaar flink gezelliger gemaakt. Dat verdient
navolging… Beter voor Vlaardingen is voor een complete
make-over van de binnenstad met een prominente plek
voor veel meer groen.
WATERTUINEN
Watertuinen zien er niet alleen leuk uit, zij dragen
aantoonbaar bij aan een beter milieu en vooral de
waterkwaliteit. Wij zouden er graag een aantal zien in
zowel het Buizengat als in de Surfplas.
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VEILIGHEIDSGEVOEL
de
inwoners van Vlaardingen VERHOGEN

De grootstedelijke problemen op het gebied van drugs,
criminaliteit, ondermijning etc., verplaatsen zich meer en
meer naar de kleinere gemeenten. Hoewel cijfers zeggen dat de daadwerkelijke onveiligheid voor de burger
afneemt, leeft bij de Vlaardingers een toenemend gevoel
van onveiligheid. Helaas doet niet iedereen aangifte.
Daarbij neemt het aantal politieagenten binnen onze
gemeente ook steeds meer af. Hadden we nog niet
zo lang geleden buiten de zogenaamde noodhulp ook
een wijkteam met meer dan 60 medewerkers en 14
wijkagenten, zijn het nu alleen nog maar wijkagenten
die een wijkteam vertegenwoordigen die dan ook nog
ingedeeld worden in de noodhulpauto’s dus daarbij niet
aanwezig zijn in hun wijk.
HANDHAVING IN PLOEGENDIENSTEN
De dienst handhaving werkt na 23.00 uur en zondag
niet meer. Hoe fijn zou het zijn als zij ook in de avond en
op zondag (gedeeltelijke) nacht surveillance bieden in
ploegendienst ter ondersteuning van de politiedienst.
Dit maakt Vlaardingen toch weer een beetje waakzamer.
We leven in een 24/7 wereld. Ook op zondag gebeurt er
veel dat het daglicht niet kan verdragen.
Met de nieuwe burgemeester zien wij in overleg kansen
om Vlaardingen weer een stuk veiliger te maken.
VEILIGHEIDSPLAN
Wij blijven dan ook bij het eerdere voorgestelde veiligheidsplan, waarbij Vlaardingen wordt opgedeeld in 4
gebieden, die elk hun eigen veiligheidsteam krijgen,
aangestuurd door een veiligheidscoördinator.
De 4 gebieden zijn:
- Holy, incl. Broekpolder
- Westwijk/Zuidbuurt/Surfplas en Lickebaertbos
- Oostwijk en VOP (incl. industrieterreinen))
- Centrum, Babberspolder en Ambacht
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Elke veiligheidscoördinator stuurt zijn eigen team aan
binnen de afdeling Toezicht en Handhaving. Het aantal
medewerkers binnen de afdeling Toezicht en Handhaving zal gelet op de uitbreiding van de taken en het
goed moeten functioneren uitgebreid moeten worden.
De teamleden die wij graag bij deze afdeling willen hebben zijn medewerkers met een politieopleiding, in iedere

geval de leidinggevenden en coördinatoren, zij hebben
enige jaren ervaring, hebben een goed inschattingsvermogen, durven op te treden, laten zich niet
intimideren en beschikken over goede sociale vaardigheden. Zij zorgen voor een meerwaarde en kwaliteitsverbetering! Om e.e.a. te realiseren bieden wij dan ook
een concurrerend schaalsalaris.
VEILIGHEID IS ONS VEEL WAARD!
WIJ EISEN RESULTATEN!
MEER CAMERATOEZICHT
Voorkomen van problemen door cameratoezicht. waardoor ook de opsporing van daders wordt verbeterd en
de slachtoffers beter in staat worden gesteld hun schade
te verhalen, maar dan wel gewaarborgd door opvolging
van politie.
- Verlenen van meer ondersteuning aan de 		
		 slachtoffers.
- Ter beschikking stellen van meer financiële 		
		 middelen voor slachtofferhulp.
- Huftergedrag harder aanpakken.
BESTUURLIJKE BOETE
Naast de OM-schikking en bestuurlijke schikking bestaat
de bestuurlijke boete. De gemeente verzorgt hier zelf
de strafoplegging en de inning van de boetes. Voordeel
hierbij is dat de inkomsten voor 100% voor de gemeente
zijn. Nadelig aan dit systeem zijn de hogere administratiekosten.
Wij zouden dit dan ook graag i.s.m. de gemeente Schiedam en Maassluis invoeren. Ook willen wij voor dit doel
en voor de verdere uitbouw van de bestuurlijke boete
meer medewerkers bij Toezicht & Handhaving.
BUITENBETER APP VERBETEREN
De buitenbeter app functioneert helaas onvoldoende.
Mensen dienen een ontvangstbevestiging te krijgen
en een terugkoppeling van de actie die de gemeente
onderneemt.
Maar er kan nog meer. Het moet mogelijk zijn een
telefonische melding te doen bij de gemeente voor een
urgente gebeurtenis waarop (direct) actie ondernomen
dient te worden!

SCHOON VLAARDINGEN
Schoon moet de Vlaardingse norm worden!
Een fijne leefomgeving begint bij schoon en veilig!
Harde aanpak vervuilers. Het op straat gooien van afval
en verkeerd plaatsen van vuilniszakken of grof vuil
moet strenger worden aangepakt.

ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN
Onder gastvrijheid verstaan wij ook dat u geadviseerd
wordt, wanneer u een gemeentelijke dienst nodig heeft
of hiervan gebruik wil maken. Als u een evenement
wenst te organiseren moet een afdeling Bijzondere
Wetten direct te bereiken zijn!

- Medewerkers van Toezicht & Veiligheid zullen
op sommige plekken intensief controleren, zodat
		 de pakkans groter wordt.
Dat werkt zowel preventief als repressief.
- Meer regelmatig groenonderhoud en
		 onkruidverwijdering.
- Beloon wijk-, straat en/of verenigingsinitiatieven
met financiële tegemoetkoming.

LEUK IN VLAARDINGEN?
Na schoon, heel, veilig en gastvrij komt leuk vanzelf!
En wordt leuk nog leuker! Laat dat maar aan de
Vlaardingers over….genoeg leuke initiatieven!

Schoon!... niet alleen de straten en parken,
ook onze havens dienen schoon te zijn.

Wij ondersteunen alle initiatieven van Vlaardingers
die bijdragen aan het imago van de stad,
mensen uit hun isolement halen of
bijdragen aan het welzijn van
onze inwoners.

IETS KAPOT? DIRECT HERSTELLEN INDIEN MOGELIJK
Er kan altijd en overal iets kapot gaan. Zaak is dan wel
om dit direct te herstellen of te vervangen.
De normaalste zaak van de wereld vinden wij!
U betaalt er als belastingbetaler voor.
GASTVRIJ VLAARDINGEN
Voor een bezoeker is de gemeente Vlaardingen nauwelijks gastvrij te noemen. Wie, als buitenstaander, zonder
navigatie het Centrum probeert te vinden wordt slecht
bediend! Eenmaal aangekomen dient men torenhoge
parkeerkosten te betalen voor….. tja, voor wat eigenlijk?
Zorg eerst dat je schoon, heel en veilig bent en iets te
bieden hebt voordat je dergelijke schaamteloze parkeertarieven durft te vragen
WIJS DE WEG
Duidelijke bewegwijzering. Ook voor het scheepvaartverkeer. Wij zijn zo ongeveer de enige stad die geen
stadsaanduiding bij haar haveningang heeft.
Bij gastvrijheid horen goede, schone voorzieningen,
zoals openbare toiletruimtes met mogelijkheid voor
babyverzorging. Openbare douche- en toiletruimtes
voor recreanten, pleziervaart etc.
Het is toch bespottelijk hoe de overnachtingsplaatsen
voor de camper gasten zijn ingericht!
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Door eenduidig op de puur monetaire kosten en
besparingen te letten, worden veel sociale kosten niet
meegewogen. Al vanaf de jaren ‘70 wordt de grootschaligheid in de zorg ter discussie gesteld, juist om
de enorme verborgen negatieve effecten.
Uit onderzoek blijkt dat een vertrouwde omgeving met
een meer huiselijke sfeer waar mensen zich goed voelen,
leidt tot een sneller genezingsproces en tot minder
fysieke en geestelijke kwalen bij ouderen.
De menselijke maat moet leidend worden in de zorg,
en het persoonlijke karakter van de zorg moet centraal
staan. En het is allemaal uiteindelijk niet duurder als alle
kosten, ook de verborgen sociale kosten, worden meegewogen. Wat de overheid niet regelt, regelen we zelf.
EENZAAMHEID
Als de komst van de postbode het hoogtepunt van de
dag is, vinden wij dat er iets moet gebeuren. Ook hier
geldt: In kaart brengen en samen naar oplossingen
zoeken.
Voorzieningen zoals de Groene Luiken en het dagopvangcentrum van de Pameijer moeten gehandhaafd
blijven. Mensen die zorg nodig hebben, moeten een
sterk professioneel en mantelzorgnetwerk in hun buurt
hebben. Ook hier streven wij naar kleinschaligheid en
bovenal de menselijke maat en direct contact.
LEVENSLOOP WONEN
Het voornemen van het Rijk om mensen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen, wordt door veel mensen omarmd.
Vanuit de gemeente worden adequate maatregelen
gevraagd om dit mogelijk te maken.
Dit biedt tevens kansen voor nieuwe woonvormen en
levensloopbestendige woningen.
De voorzieningen in de wijken dienen hierop aangepast
te worden onder meer door goede eerstelijns gezondheidsvoorzieningen waar de huisarts, apotheek en
andere professionals laagdrempelig bereikbaar zijn.
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SCHULDHULP EN PREVENTIE
Beter voor Vlaardingen maakt zich hard voor een
intensievere samenwerking tussen organisaties die
bij (dreigende) schuldenproblematiek een vorm van
ondersteuning leveren.

Preventieve hulp blijft belangrijk om erger te voorkomen, kortom meer en snellere ondersteuning bij
dreigende schulden. Wij zetten in op het tegengaan van
huisuitzettingen en nutsafsluitingen, om veel leed en
mensonwaardige situaties te voorkomen.
ARMOEDE
Helaas komt armoede nog steeds te vaak voor in onze
stad. Vlaardingers zorgen voor elkaar! Wij willen exact
in kaart krijgen waar hulp gewenst is. Armoede moet de
stad uit! Wij willen actief maatwerk voor mensen die dat
nodig hebben. Kinderen mogen NOOIT de dupe zijn.
Mensen die een bijstandsuitkering nodig hebben zijn
voor ons mensen die we actief gaan helpen, geen potentiële schoffelaars! De menselijke maat staat voorop.
Wij streven naar kleinschaligheid en bovenal de menselijke maat en direct contact.

U heeft inspraak, per mail of brief
WAT DE OVERHEID NIET REGELT, REGELEN WE ZELF
Wij geloven in de kracht van de samenleving.
Inwoners zijn vaak veel beter in staat om problemen op
te lossen dan de overheid. o.a. in Vlaardingen Ambacht
en de Westwijk zijn hiervan mooie voorbeelden te
vinden. Vlaardingers zorgen voor elkaar!
MEER INSPRAAK VOOR ONZE INWONERS.
Uw mening is altijd belangrijk….
ook als er geen verkiezingen zijn!
De gemeenteraad neemt besluiten over allerlei
onderwerpen. Bij veel onderwerpen hebben bewoners
en belanghebbenden al in de voorbereiding mee kunnen
praten of mee kunnen denken. Het kan gebeuren dat u
het niet eens bent met een voorgenomen besluit.
U kunt uw mening dan op verschillende manieren onder
de aandacht van de gemeenteraad brengen. U meldt
zich bijvoorbeeld aan voor het Sprekersplein, schrijft een
brief of stuurt een e-mail.
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Educatie en bedrijfsleven
‘DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST’
Onderwijs vormt een belangrijk aandeel in die toekomst.
De schoolbesturen bepalen voor het grootste deel zelf
hun beleid, maar de gemeente kan bijdragen om de
jeugd een zo goed mogelijke start te geven.
Aan de diversiteit van onderwijsaanbod naar geloofsovertuiging en pedagogisch-didactische opvattingen in
onze stad willen we niet tornen. Dat vinden we een taak
voor de schoolbesturen zelf.
Wat het onderhoud van schoolgebouwen betreft,
pleiten wij eerder voor onderhoud en het renoveren
van bestaande gebouwen dan voor nieuwbouw, gelet
op de verwachte terugloop van het aantal leerlingen de
komende periode.
Wij streven naar een evenwichtige spreiding binnen de
wijken van openbaar en/of bijzonder onderwijs.
BEWEGING VOOR JONG , ZO VROEG MOGELIJK
Wij vinden het belangrijk dat juist nu de schoolgaande
jeugd verleid wordt met een enorm aanbod op tv en
computer, er voldoende (3 uur) gymles gegeven wordt
op school door een daartoe geschoolde/bevoegde
docent.
Het geeft de eigen leerkracht tegelijkertijd de mogelijkheid andere werkzaamheden te verrichten die anders
buiten schooltijd vallen.
VOORTIJDIGE SCHOOLUITVAL EN
ONDERWIJSACHTERSTAND
Vier op de tien van de bij het UWV als werkzoekend
ingeschreven jongeren missen een startkwalificatie.
Hoewel de directe invloed van de gemeente op het
onderwijs wellicht beperkt is, is het noodzakelijk dat
daar waar de gemeente het onderwijs kan stimuleren,
dit ook gebeurt.
Blijf scherp letten op de cijfers van voortijdige schooluitval en besteedt ook aandacht aan de oorzaken van deze
uitval.
Beter voor Vlaardingen pleit ook voor het terugdringen van onderwijsachterstanden door op zeer
jeugdige leeftijd nog intensiever dan nu met taalonderwijs aan de slag te gaan.

LAAGGELETTERDHEID
Laaggeletterdheid heeft onze blijvende aandacht.
Laaggeletterdheid is een groot en verborgen probleem.
In Vlaardingen wonen er teveel inwoners die hier
dagelijks mee worstelen. Van deze groep mensen ook
veel personen van Nederlandse afkomst!
Voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven
is het belangrijk dat er in onze stad een duidelijke en
toegankelijke plek is waar zij terecht kunnen met vragen
en het volgen van lessen!
Stichtingen als ‘Aanzet’ en ‘Samen schrijven’ kunnen op
onze steun rekenen.
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klein en groot, dragen bij
aan economische dynamiek en de werkgelegenheid.
In het huidig economisch tij hebben ondernemers het
soms zwaar, waardoor meer dan voorheen behoefte
aan concrete faciliteiten bestaat.
Het is van groot belang om het vestigingsklimaat in
onze stad waar mogelijk te verbeteren.
Het vormen van één centraal loket kan de oplossing
zijn voor het wegvallen van de ondersteunende voorzieningen voor ondernemers. Lokale ondernemers
moeten beter in positie worden gebracht bij gemeentelijke aanbestedingstrajecten. Daar waar belemmeringen
in de regelgeving kunnen worden weggenomen, dient
dat actief te worden opgepakt.

ONDERNEMERSVERENIGING IKV
De Industriële Kring Vlaardingen is en blijft een belangrijke gesprekspartner. Wij vinden het van het grootste
belang dat de IKV ook wordt geraadpleegd. Niet alleen
bij Economische vraagstukken, maar ook bij andere voor
ondernemers relevante onderwerpen.
- Regelmatig periodiek overleg
- Goede communicatie en transparantie over alle
		 voor ondernemers relevante onderwerpen
- Investeren in samenwerking
- Betrek de IKV bij invulling Unilever terrein
ONDERNEMERSFONDS
Beter voor Vlaardingen is gelukkig met de voortzetting
van het Ondernemersfonds.
BEDRIJVEN EN SCHOOLSTAGE
Graag zien wij meer cohesie tussen bedrijven en
scholen binnen Vlaardingen. Wij willen graag in gesprek
met bedrijven en scholen om te bewerkstelligen dat
meer scholieren een stageplek kunnen vinden binnen
de Vlaardingse ondernemingen.
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BEDRIJVENTERREINEN
Ook hier geldt: schoon, heel en veilig. Daarnaast zijn
goede faciliteiten en een goede ontsluiting voor ons een
vanzelfsprekendheid. Daar tegenover eisen wij van de
bedrijven dat de milieuwetgeving wordt nageleefd en er
transparantie is mbt. de opslag. Ook periodieke controles
met diverse instanties in industriegebieden bij bedrijven
waar niet duidelijk is wat men daar aan het doen is.

LOKALE AANBESTEDING
Als aanbesteder dient de gemeente eerst uit te gaan
van wat het wil bereiken. Als met een kleine aanpassing,
binnen de wetgeving, een lokaal bedrijf de voorkeur kan
krijgen, moet dit niet nagelaten worden.
KOOPZONDAG
De koopzondag is een blijvend discussiepunt. Beter Voor
Vlaardingen is hier helder over: wel of geen koopzondag,
dat is aan de ondernemers zelf. Al dient
dat wel duidelijk gecommuniceerd
te worden.

WERK EN INKOMEN
Wij vinden dat iedereen moet willen en kunnen werken.
Ieder naar zijn mogelijkheden en talenten.
Werk betekent dat je meedoet in de maatschappij.
Maar als het door omstandigheden niet mogelijk is
om (volledig) te werken dan moet je op steun van de
gemeente kunnen rekenen. Financieel maar ook sociaal.
Mensen zonder werk worden begeleid naar een vaste
baan. Is er door (economische) reden niet voldoende
vacatureaanbod dan zullen we werkgelegenheidsprojecten starten. We denken aan ondersteuning van
sportverenigingen en scholen.
Re-integratiearbeid mag geen traditioneel werk in de
weg staan of verdringen. Mensen met een beperking
helpen wij op weg naar een plaats op de reguliere
arbeidsmarkt. Voor degenen met een te grote
belemmering moet er een plek zijn in de sociale
werkvoorzieningen en/of speciale werkprojecten.
Voor mensen die niet kunnen werken moet de gemeente
weer als vanouds zorgen voor basisvoorzieningen om
een fatsoenlijk leven te kunnen leiden.
Dat doen we door uitkeringen te geven maar ook voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs
toegankelijk te maken. Wij ondersteunen voedsel- en
kledingbanken.
STROOMOPWAARTS
Wij vinden dat veel zaken voor verbetering vatbaar zijn
bij deze instelling.
Juist van Stroomopwaarts verwachten wij dat er discreet
en respectvol met mensen wordt omgegaan. Signalen
die ons bereikten, zoals die van bijstandsgerechtigden
die bij sociale werkplaatsen gedwongen de plaats in
moeten nemen van verstandelijk beperkten vinden
wij zeer ongepast. Juist deze kwetsbare groep
verstandelijk beperkten heeft behoefte aan vaste
patronen en houvast!
Stroomopwaarts doet de naam eer aan, het kan beter,
makkelijker, socialer….stroomafwaarts gaat een stuk
soepeler!
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bezoekers moeten veilig over de
weg kunnen. Daar waar achterstallig onderhoud wordt
geconstateerd moet dit direct worden aangepakt.
Fietspaden dienen in goede staat te worden gebracht.
Geen losliggende tegels die een gevaar vormen.

Wegen moeten goed worden onderhouden. Er moet een
goede balans zijn tussen leefbaarheid en bereikbaarheid.
Wegwerken van tekort aan parkeerruimte in het
centrum en in de wijken o.a. door voldoende en betaalbare parkeerplekken te realiseren. Geen nieuwe bouwprojecten zonder parkeerplaatsen, zoals bijv. het pand
aan de Cronjestraat in het centrum!
Opnieuw onderzoeken en mogelijk realiseren van aparte
parkeerplaatsen voor zogenaamde bestelbusjes en
kleine vrachtauto’s in de oudere wijken als de VOP,
Oostwijk, Ambacht en het Centrum, waardoor de
wijken enigszins worden ontlast van de hoge parkeerdruk en het zicht vanuit de woningen niet ontnomen
wordt waarbij de sociale controle in de wijk beter
gegarandeerd kan worden;
Gelet op de luchtkwaliteitseisen en een voortschrijdend
inzicht zullen onderzoeken moeten plaats gaan vinden
hoe verkeersaders binnen Vlaardingen het best ontlast
kunnen worden.
Naast de Marathonweg zal dit ook gelden voor de
Holysingel, Lepelaarsingel, de Burg.Pruissingel en
Burg. Heusdenslaan.
Onderzoek en terugdringen van het aantal zogenaamde
2-takt brom-/snorfietsen. Mogelijkheid van een sloopsubsidie onderzoeken. Milieuvriendelijk vervoer moet
worden gestimuleerd.
Het woud aan borden binnen de stad vereenvoudigen
en verduidelijken. Sommige borden staan op onlogische
plekken, zijn onzichtbaar geworden of hebben geen nut
meer. Uniformiteit op straat.
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De afgelopen jaren is een woud aan palen met daarop
borden in de stad ontstaan. Hoewel verkeerswetten
soms veranderden, bleven borden die op de oude wetten
waren gebaseerd gewoon staan.

Wij pleiten voor meer snelheid vertragende maatregelen
bijv. op het Liesveldviaduct en andere wegen die hierom
vragen.
Verbeteren van de fietsroutes en fietspaden, te denken
valt aan de Schiedamseweg tussen het Verploegh
Chasseeplein en de van Hogendorplaan. Deze is gewoon
te smal voor het huidige fiets- en scooter verkeer!

Sport en beweging
Sport is goed voor de gezondheid. Sport is ook een uitlaatklep, een bron van energie, het is een plek om uit te
blinken en ook nog eens goed voor sociale contacten.
En bovenal: sport is leuk!
Met het huidige sportbeleid wil Beter voor Vlaardingen,
zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen.
Hiervoor zijn ook sportmogelijkheden en sportvoorzieningen in de wijken belangrijk. De verbinding tussen
sport, wijken en scholen moet sterk zijn. De pandemie
heeft vele verenigingen in zwaar weer gebracht, deze
verdienen steun!
UITDAGING
Beter voor Vlaardingen daagt verenigingen uit voor de
jeugd en jongeren gratis kennismakingsactiviteiten te
organiseren. Ook ondersteunen wij talent en het aantrekken van sportevenementen.
BEREIKBAARHEID
Vlaardingen heeft hoogwaardige sportaccommodaties,
die goed bereikbaar moeten zijn. Het is belangrijk dat er
bij sportcomplexen ook voldoende parkeergelegenheid is.
VRIJWILLIGERS
Sportverenigingen draaien voor een belangrijk deel op
de inzet van vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar en de ondersteuning van deze vrijwilligers door o.a. scholing/
opleiding dient verder ontwikkeld te worden. Daarnaast
is een blijk van waardering voor hun inzet gewenst.
SPORT VOOR SENIOREN
Sport voor senioren moet mogelijk gemaakt worden en
blijven in de wijken, verzorgings-tehuizen etc. Ook doen
wij een beroep op verenigingen hier aandacht voor te
hebben. Stichting Vlaardingen in Beweging
heeft zijn nut bewezen. Deze dienen dan
alle ondersteuning te krijgen!
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Centrum onze visie
In de inleiding meldden we al dat we het een beetje
kwijtgeraakt zijn in de Vlaardingse binnenstad. Slecht
bestuur en slecht management hebben hiertoe geleid.
In november 2017 is er uiteindelijk een plan neergelegd!
Het motto van de wethouder was hier duidelijk:
‘Wie betaalt, die bepaalt!’
Er werd dus vooral geluisterd naar BKS-Parking, MultiVastgoed (eigenaar binnenring Liesveld) en voormalig
Brabantse binnenstadsmanager Jan Traats. Andermaal
werden de Vlaardingse ondernemers en bezoekers volledig genegeerd. De inmiddels goed gevulde Hoogstraat
dient volgens deze plannen grotendeels te verdwijnen!?
Voor ons is de Hoogstraat een basis en moet juist het
Liesveld onder handen worden genomen, het liefst
samen met de Kuiperstraat en Fransenstraat om een
aantrekkelijk winkelcentrum te worden. Rond 2030
bestaat het aanbod wat ons betreft uit leuke Vlaardingse
winkeltjes, in combinatie met leisure: o.a: horeca en een
leuk stadsparkje met speeltuin en evenementenplein.
De grote winkels (bijv. een Primark, AH XL) of een kleinschalige outlet á la Batavia Stad, vindt u dan aan de rand
van de stad. Het voormalige CION/Fortuna-complex
leent zich daar uitstekend voor, laag betaald parkeren en
direct aan de snelweg. Hoe groot succes is de
zogenaamde “Westfield Mall” in Leidschendam.
HET CENTRUM MOET OP TERMIJN ‘OP DE SCHOP!’
COMPACTER, MOOIER, GROENER EN BETER!
EEN BEGRIJPELIJK PARKEERBELEID
In 2011 heeft de gemeente onze parkeergarages in
de uitverkoop gedaan. Ondernemers, bewoners en
gebruikers plukken sindsdien de wrange vruchten van
dit wanbeleid. De parkeergarages staan veelal leeg,
ondernemers en bezoekers wijken uit.
Parkeren is wat ons betreft geen/nooit een melkkoe!
Gratis parkeren voor bedrijfswagens binnen vastgestelde
venstertijden, mantelzorgers, medici en pers die werkzaamheden in de binnenstad verrichten.
Alsmede voor ondernemers in de binnenstad, ook
binnen vastgestelde venstertijden.
Een goede regeling voor bewoners van de binnenstad
en hun bezoekers. Geen nieuwe bouwprojecten meer
zonder voldoende ondergrondse parkeerplaatsen.
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deze Raadsperiode hadden we
te kampen met de Covid-pandemie. Het thuiswerken is
ontstaan en de gemeentelijke ambtenaren waren één
van de eersten die daar gebruik van gingen maken.

Dit resulteerde in een (nog) mindere toegankelijkheid en
service van het stadhuis. Een beter Vlaardingen begint
bij de eigen organisatie. Je kunt, als gemeente, zelf wel
als slogan hebben: ‘Ramen en deuren open’, maar de
inwoners hebben hier nauwelijks iets van gemerkt!
De organisatie blijft naar binnen gekeerd en vindt nog
steeds dat het zelf overal de beste oplossingen voor
heeft en de wet met handen en voeten kan treden.
Nog steeds zijn er veel ambtenaren woonachtig buiten
Vlaardingen. De betrokkenheid bij de stad Vlaardingen
is helaas dan ook klein.
Ook ambtenaren dienen te weten wat hier speelt.
Als het aan ons ligt woont minimaal 90% van de
beslissingsbevoegde ambtenaren in Vlaardingen.
Zij die hier leven, sporten, boodschappen doen, etc.
weten wat er speelt en wat Vlaardingen uniek maakt!
Voor ons is dit mede de oorzaak van de stilstand van
de afgelopen jaren. Wij eisen oprechte betrokkenheid!!
Het tijdperk “Ik hoef er toch niet mee te leven, want ik
vertrek straks weer naar mijn huis in Brabant” heeft
wat ons betreft zijn langste tijd gehad.
Ook het inhuren van zogenaamde “interim” managers
moet aan banden gelegd worden.
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Conclusie
De menselijke maat is volkomen zoek geraakt.
Die menselijke maat moet terug in de economie, de
zorg, het onderwijs en de bestuurlijke verhoudingen.
Deze gezamenlijke politieke agenda willen wij verder
ontwikkelen om vervolgens concrete beleidsinitiatieven
te nemen.
Wij streven met u naar meer bevoegdheden om dit
politieke project uit te voeren. Wij maken deel uit van
onafhankelijke politiek!
Wij streven ernaar dat de politiek weer dichter bij de
inwoners van Vlaardingen komt, dichter bij u!
De landelijke politieke partijen blijven teveel gebonden
aan een landelijk standpunt! Dat moeten we niet willen,
maatwerk!
SAMEN MAKEN WE ONZE STAD!
Dat doen we met u, met het bedrijfsleven,
het verenigingsleven, de instellingen,
het maatschappelijk middenveld,
met jongeren en met ouderen.
Beter voor Vlaardingen staat voor openheid, een toegankelijk en zichtbaar bestuur dat gericht is op concrete
resultaten voor onze stad en voor onze inwoners.
Blijven investeren en tegelijk kritisch zijn op onze
uitgaven, want het gaat altijd om gemeenschapsgeld!
Beter voor Vlaardingen is er klaar voor, wij gaan samen
met jou werken voor onze stad.
Stem op Beter voor Vlaardingen! We doen het samen!
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Het team van Beter voor Vlaardingen 2022
Ons team streeft naar een evenwichtige partij met gedreven en bekwame kandidaten.
Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts, wij zijn Vlaardingers!
Wij gaan voor de beste motie die ingediend wordt voor onze inwoners.
Daarom is een stem voor voortvarend Beter voor Vlaardingen
gewoonweg Beter voor Vlaardingen!

Ed Goossens
Juridisch adviseur

John Huf
Raadslid

Cor Huis in ’t Veld
Ondernemer
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Marco van Unen
Raadslid

Ronald Danse
Business Controler

Ronald Vervoort
Huisarts
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Markt 11, 3131 CR Vlaardingen
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