RECTIFICATIE OVERZICHT ZOALS GEPUBLICEERD OP 16 NOVEMBER
Op 23 november 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Benieuwd wat de deelnemende politieke partijen belangrijk vinden voor Voorne aan Zee?
Kijk dan in het overzicht! Wilt u alle standpunten lezen? Kijk dan op www.naar1gemeenteopvoorne.nl/verkiezingen. KIES MEE VOOR VOORNE AAN ZEE
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De gemeente Voorne aan Zee
staat dicht bij haar bewoners. De
gemeente is duidelijk, reageert en
handelt snel, levert kwaliteit en is
goed bereikbaar. Participatie
wordt veelvuldig toegepast.

We stellen hoge eisen aan een
eerlijk, daadkrachtig en verantwoordelijk bestuur.

Dienstverlening, participatie en
samenwerken door de gemeentelijke organisatie moeten de
hoofdpijlers naar de burger zijn.
Inwoners denken, praten en
beslissen mee in een dorps- of
wijkraad over hun eigen omgeving.

Voorne aan Zee wordt groter en
effectiever maar de nieuwe
gemeente moet vooral dichtbij
inwoners en ondernemers staan.
D66 werkt oplossingsgericht
samen met inwoners.

Nieuwe woningbouwprojecten
stimuleren we en voor sociale
woningen geldt: daar waar kan
moeten eigen inwoners voorrang
krijgen. Voor het onderwijs willen
we inzetten op verdere ontwikkelingen van integrale kindcentra.

Meer en betaalbaar bouwen voor
onze jongeren, starters, jonge
gezinnen en ouderen. Iedereen
moet een passende woning
kunnen krijgen. Voorrang voor
eigen inwoners.

Wij maken werk van een divers
woonaanbod voor jongeren en
ouderen en met name het lage en
midden segment.

Betaalbare woningen voor jong
en oud, 30% sociale bouw, meer
generatie woningbouw en goede,
op de toekomstgerichte schoolgebouwen dichtbij.

D66 wil duurzaam en circulair
bouwen voor jong en oud; aan
leraren en de zorgverleners
voorrang verlenen om tekorten
op te vangen en geeft sociale
woningbouw prioriteit ook bij
verduurzaming.

IBV wil sportverenigingen
ondersteunen om zich te blijven
ontwikkelen. Wij willen de
buitenruimte beter inrichten voor
sport en beweging en in gesprek
gaan met de jeugd over de
invulling hiervan.

Investeren in sport voor jong en
oud, belangrijk voor fysieke en
mentale gezondheid. Bij nieuwbouw en groot onderhoud kijken
naar mogelijkheden om de
openbare ruimte in te richten
voor buitensport.

Sport en bewegen mogelijk voor
iedereen, zeker voor gezinnen met lage
inkomens. In herkenbare wijkteams
werken bewoners samen met maatschappelijke instellingen en wijkagenten.
Preventie door samenwerking tussen
huisartsen en sportverenigingen.

Stimuleren van sport en gezond
leven, meer fietsen en daarbij
behorende goede fietspaden,
ondersteuning van verenigingen
en inrichten van watertappunten
langs belangrijke routes.

We zetten in op isolatie, zuiniger
energieverbruik en zonnepanelen
op gebouwen. Hierbij is betaalbaarheid en haalbaarheid
belangrijk.

Samen een plan maken voor
energiebesparing en de beste
energievorm per wijk. Zonnepanelen stimuleren en de salderingsregeling na 2023 behouden.
Nieuwe windmolens niet op land,
maar op zee.

De klimaatuitdagingen pakken we
zo aan dat het voor iedereen
leefbaar en betaalbaar blijft.
Kinderen belang leren van
beschermen van wereld en
dieren, en de relatie tussen
duurzaamheid en productie.

Verduurzaming in samenspraak met
alle betrokken partijen en aandacht
voor alle vormen van alternatieve
energie. Inwoners moeten kunnen
profiteren van bijvoorbeeld
zonneparken en windmolens. Maar
geen Bio stookinstallaties.

Het aantal goed opgeleide boa’s
moet omhoog. Ze moeten
zichtbaarder en aanspreekbaar
zijn. Een goede samenwerking
tussen boa’s en wijkagenten is
essentieel.

Samen met politie, zijn BOA’s en
de buurtpreventie zichtbaar en
actief op straat. Ondermijning
moeten we samen te lijf gaan.

Inwoners krijgen zeggenschap
over de veiligheid in hun wijk,
buurt en straat.

Voldoende handhavers voor
minder overlast, integriteit
bevorderen en ondermijning
tegengaan, schade van vandalisme verhalen en burgers bewust
maken van de kosten.

Het verenigingsleven en de
vrijwilligers zien wij als het
cement van de maatschappij.
Zonder hen zouden onze wijken
en kernen levenloos zijn.

Verenigingen bieden een plek
voor sport, ontmoeting en plezier.
De VVD vind dat Voorne aan Zee
moet investeren in verenigingen
en individuele sport voor jong en
oud.

Samenleven door sterke netwerken,
bewonersinitiatieven, wijkverenigingen,
verenigingsleven. Mensen die elkaar
kennen en voor elkaar klaarstaan. Wij
vragen van verenigingen aanbod met
extra aandacht voor gehandicapten,
inwoners met dementie en ouderen.

Voor een vitaal kernenbeleid
willen wij belangrijke faciliteiten
zoals sporthallen, zwembaden,
tennis /padel en voetbalvelden
dichtbij huis. Hiertoe willen wij
vereniging en hun besturen
ondersteunen.

Snellere en eenvoudigere dienstverlening richting ondernemers; door
ondersteunen van ondernemers, een
ondernemersloket en een betrokken
gemeente. Ons sterk blijven maken
in de regio om bereikbaarheid van
Voorne Putten te verbeteren.

Ondernemers horen ruimte te
krijgen om te starten of te kunnen
groeien. Wij willen een ondernemersloket. Ondernemers moeten
zo min mogelijk last hebben van
regels. Ook boeren moet lonend
zijn.

Stimulans aan hoogwaardige werkgelegenheid door inspelen op technologische ontwikkelingen. Ondersteunen
collectieven van bewoners/bedrijven
aansluitend bij energietransitie. Geen
barrières die mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt belemmeren een
onderneming te beginnen.

Voorne aan Zee moet, net als
Brielle nu, de MKB vriendelijkste
gemeente worden met stimulering van een goed MKB-klimaat.
Winkelgebieden en industriewijken moeten actief gestimuleerd
worden.

De lasten voor de inwoners
moeten we zo laag mogelijk
houden, maar wel verantwoord.
We zijn tegen hondenbelasting.
Tenzij het wordt ingezet tegen de
overlast die het veroorzaakt.

Zo laag mogelijke lasten voor
onze inwoners en ondernemers.

Wij willen de positie van inwoners
met lagere inkomens verbeteren.
Kind- en jongerenregelingen en
een Voorne pas voor gratis
openbaar vervoer voor gezinnen
met inkomen beneden 130%
sociaal minimum.

Een gezonde begroting met
ruimte voor maatschappelijke en
duurzame investeringen. Er komt
een ambtenaar om subsidiemogelijkheden maximaal te benutten
en wij willen kwaliteit in het
beheer van de buitenruimte.

D66 gaat behoedzaam om met
gemeentegeld. Over inkomsten en
uitgaven moet de gemeente transparant zijn en verantwoording
afleggen. Een duurzame begroting
betekent geen schuld willen
doorschuiven naar de toekomst.

In de nieuwe wijken moet er meer
aandacht zijn voor groen. Goede
hemelwateropvang door de hele
gemeente moet wateroverlast
voorkomen. Bij nieuwe aanbesteding voor afvalinzameling is het
IBV voor nascheiding.

Een veilige gemeente is een
schone gemeente, met voldoende ruimte voor het wegbrengen
van vuil. We zijn voor afvalnascheiding, de burger hoeft dat
niet te doen. Zijn tevens voor
goed groenonderhoud.

Inwoners krijgen zeggenschap
over groen, schoon en veiligheid
in hun wijk, buurt en straat.
Hittestress en overmatig hemelwaterafvoer voorkomen door
groene daken, tuinen en
openbare ruimten.

Een schone en verzorgde
leefomgeving. Inspraak hierbij
door wijk- en buurtverenigingen.
Kavelpaspoorten met aandacht
voor Groen en verstening in
tuinen ontmoedigen.

Veel wijken verdienen meer groen
en aandacht voor spelende
kinderen en ontmoeting van
buren. D66 wil meer elektrische
deelauto’s in de wijk, een lagere
parkeerdruk realiseren en dus
meer ruimte.

Het in stand houden van ons
erfgoed, behoud van culturele
instellingen en watersportfaciliteiten. De identiteit van Voorne aan
Zee leunt op haar geschiedenis,
erfgoed en monumenten.IBV is
trots hierop.

De vestingsteden, polders, het
Voornesduin, Mildenburgbos, en
badstrand zijn pareltjes van
Nederland. De VVD wil toerisme als
economische motor, het badstrand
behouden; Fiets- en wandelpaden
houden we veilig en schoon.

Cultuur voor iedereen, in alle
kernen, geënt op onze geschiedenis. Met bevordering van
jongerencultuur, en uit andere
dan de autochtone cultuur. We
stimuleren ecotoerisme en rustig
kunnen genieten van natuur.

Het groene rustige karakter
behouden en voldoende levendigheid: Stimuleren samenwerking
kunst en cultuur, toerisme en
horeca op Voorne. Aandacht en
ondersteuning voor synergiën op
gebied van historie, en landschap.

Zorg en Welzijn
In Voorne aan Zee helpen we de
inwoners die hulp nodig hebben.
De focus ligt op zorg op maat
waar mogelijk.
Iedereen doet en telt mee.

Investeren in onze kinderen en
talenten en het bestrijden van
pesten (op scholen) is topprioriteit.
Gezinnen moeten voor hulp
sneller terecht kunnen. Een goede
eerstelijns hulp is daarom
noodzakelijk.

Wij maken ons sterk voor een
Voorne aan Zee waarin iedereen
kan meedoen.

Zorg voor elkaar door goed en
passend onderwijs met zorg en
hulp voor ieder kind, erkenning
voor mantelzorgers en vrijwilligers, zorg dichtbij en investeren
in de vitaliteit van ouderen.

Voorne aan Zee moet goed
bereikbaar blijven: verbreding van
de N57, gratis parkeren, voldoende
parkeerplaatsen en goed OV.

Voorne aan Zee moet goed
bereikbaar zijn. Wij strijden voor
de verbreding van de N57 en een
betere aansluiting op de A15,
gratis parkeren, voldoende
parkeerplaatsen en een goed OV.

Wij gaan voor een veilige en
groene bereikbaarheid van
Voorne aan Zee.

Adequaat openbaar vervoer (met
busverbinding naar Schiedamse
transport hub) en een goede
ontsluiting naar A15 en Zeeland.

Scholen dichtbij is het uitgangspunt. Voor het onderwijs willen
we inzetten op verdere ontwikkelingen van integrale kindcentra,
onderwijs- en opvangfaciliteiten
voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

In Voorne aan Zee is geen plaats
voor afgewezen asielzoekers. Wel
opvang van echte vluchtelingen,
maar bij voorkeur in de regio.

Wij kiezen voor dierenwelzijn
en natuur inclusief boeren.

Oplossing zoeken voor de
verzanding van de stranden,
bomvrij hospitaal wordt stadspark
en evenementen locatie, extra
doorgang bij Brielse poort voor
fietsers en voetgangers en
aandacht voor camper plaatsen.

Overige:
Asielzoekers
Dierenwelzijn
Verzanding
Onderwijs
Lockdown

Financiën

Ondernemers

Verenigingsleven

Veiligheid

Duurzaamheid

Burgerparticipatie/
Bestuur

Voor en door inwoners uit Voorne
aan Zee, wij nemen burgerparticipatie serieus. Deze band met en
voor onze inwoners zet IBV door.
uw buurt moet schoon, heel en
veilig zijn.

Wonen

VOORNE
AAN ZEE

Sport/welzijn
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Buitenruimte
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Erfgoed/
Identiteit/
Cultuur& Natuur,
& Recreatie

Lijst 2

Zorg en welzijn
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Bereikbaarheid/
toegankelijkheid

PARTIJ
STANDPUNTEN

Het badstrand moet behouden
blijven.

D66 wil dat kinderen op groene
scholen in aanraking komen met
cultuur, sport, muziek en natuur
ook via onze lokale verenigingen.

Gezamenlijk met inwoners
bepalen waar en hoe we energie
gaan opwekken. We werken toe
naar energie neutraal Voorne.
D66 stimuleert daarom duurzame
innovatie en we werken toe naar
duurzame landbouw.
De gemeente moet intensief
samenwerken met buurtagenten,
Boa’s en andere hulpverlenende
instanties. Zo kunnen problemen
in een vroeg stadium gesignaleerd
worden voordat ze escaleren.

Verenigingen zouden voor
iedereen toegankelijk moeten zijn
ook als je het niet breed hebt: Net
als Rotterdam de Voorne pas. En
uitbreiding van bestaande
duurzaamheidsfondsen voor
lagere energielasten voor clubs.
D66 wil progressief economisch
beleid. Dus ondersteuning in
verduurzaming met energieloket;
de MKB innovatiemotor aanjagen
en een nog betere samenwerking
tussen overheid, onderwijs en
arbeidsmarkt;

D66 koestert onze prachtige
natuur en willen die versterken.
D66 wil voor landbouw natuur en
recreatie een gezamenlijke
aanpak voor een betere bodem,
meer biodiversiteit en een
duurzame toekomst.
Naast inwoners staan die zorg
nodig hebben of mantel zorg
verlenen. Voor maatwerk en
problemen van mensen daadwerkelijk oplossen. Hulp goed inrichten
zodat mensen niet verzanden in
regelgeving of loketten.
D66 wil het gebruik van het
openbaar vervoer stimuleren.
Ook de mogelijkheden om OV
over het water efficiënt in te
zetten, moeten worden onderzocht. D66 wil dat fietsroutes
worden verbeterd.
Kustverzanding keren naar kans
voor badstrand en natuur. Op de
landelijke agenda komen, kunnen dit
niet alleen. Betere samenwerking
tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Talent behouden door groter
onderwijsaanbod (MBO/HBO zorg,
energietransitie en bouw).
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De lokale democratie versterken
met een bindend referendum.
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De mens staat centraal en dat is
voor ons het enige juiste
uitgangspunt. Met elkaar maken we
de plannen en voeren we ze uit.

Ook na de verkiezingen gaan wij de
wijken in, houden we spreekuren,
werken we met burgerberaden en
expertgroepen en voeren we een
jeugdraad in.

Luisteren en duidelijke communicatie
naar inwoners/ondernemers;
Inspraak vergroten via de 3 x M
methode (Meedenken, Meepraten,
Meebeslissen); Ingrijpende beslissingen
via zorgvuldige participatietrajecten;
Maandelijks open fractievergadering.

Het inrichten van een Burgerberaad
om de maatschappelijke opgaven
het hoofd te kunnen bieden.
Bijvoorbeeld: de energietransitie,
stikstofprobleem, arbeidsmigranten, het vluchtenlingen-probleem
en woningnood.

Een huizenmarkt waar lokale
inwoners voorrang hebben op een
sociale huur- of koopwoning; geen
voorrang voor statushouders en
niet meer statushouders opnemen
dan de huisvestingsopgave.

Om de woningnood op te lossen,
zetten wij in op de oplevering van
flexwoningen, tiny houses en
meergeneratiewoningen medio
2023.

Om het woningentekort terug te
dringen staan we splitsen van
woningen toe en willen we Tiny
Houses als optie voor eigen
inwoners. Daarnaast moeten onze
inwoners voorrang krijgen op een
woning.

Bouwen voor elk type inwoner
(integrale aanpak); Voorrangsregeling
voor inwoners van de eigen gemeente; Alternatieve woonvormen voor
arbeidsmigranten, alleenstaande
statushouders en vluchtelingen;
Aanpakken van speculatieve leegstand.

Diversiteit van woonvormen en het
terugdringen van bureaucratie.
Samen onderzoeken en realiseren
van woonvormen die voldoen aan
de huidige en toekomstige
behoeften.

Overgewicht tegengaan door
sport en een gezonde leefwijze
te stimuleren, voornamelijk onder
jongeren; De aanleg van sportgelegenheden altijd stimuleren en
faciliteren.

Het is belangrijk om te investeren in
sport en cultuur voor jong en oud,
dit verhoogt de gezondheid en het
welzijn van onze inwoners.

De aanleg van sportgelegenheden
altijd stimuleren en faciliteren.
Sportabonnementen moeten voor
iedereen toegankelijk zijn en een
lidmaatschap willen we stimuleren.

Uiterste inspanning voor behoud
Brielse sport-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen; Ruime sport- en
cultuurmogelijkheden voor kinderen;
Ondersteuning vrijwilligers; Op peil
houden subsidies;
Faciliterende rol gemeente.

Kwaliteit van leven voor iedereen.
Lichamelijke en geestelijke gezondheid, onderwijs, recreatie en sociale
contacten. Het faciliteren van een
gezonde levensstijl door het
uitvoeren van het Preventie-akkoord
Gezonde Voeding.

Stoppen met windmolens,
zonne-akkers, biomassacentrale
en andere niet-duurzame energievormen; deze verpesten het
prachtige landschap van onze
mooie gemeente.

Gezamenlijk met de inwoners
bepalen we hoe de energietransitie
in Voorne aan Zee plaatsvindt. Dit
doen we met respect voor onze
natuur en ons open landschap.

Behoud landschap, stikstofbeleid
van tafel en wég met windmolenen zonneparken. Inzetten op
zonnepanelen op de eigen daken.

Geen mega windmolens in Voorne
aan Zee; Zonne-energie op
bestaande daken; Zwaar inzetten op
isolatie; Geen nieuwe vergunningen
aan energiegrootverbruikers;
Energieloket en subsidiemogelijkheden voor inwoners/bedrijven.

Het beschikbaar houden van
vruchtbare gronden voor voedselproductie. Daarbij heeft de
beschikbaarheid en behoud van
zoet water hoge prioriteit.

Investeren in de politie om
criminaliteit en overlast tegen te
gaan; Volwaardige agenten boven
gemeentelijke handhavers (BOA’s);
Heropening van het politiebureau
in Brielle.

In samenwerking met inwoners,
politie en boa’s zorgen we voor
veilige kernen. Voorop staat dat
boa’s er zijn voor de dienstverlening en niet alleen voor de
bekeuring.

Een veilig en leefbaar Voorne aan
Zee. De wijkagent moet terug op
straat en boa’s niet inzetten als
boetemachines.

Zodanige inrichting van dorpen/
wijken dat het prettig en veilig
wonen is (30 km zones);Geen zwaar
vrachtverkeer in woongebieden;
Exceptioneel transport over
water; Substantiële uitbreiding
handhavingscapaciteit.

Een veilige leefomgeving met een
daadkrachtige buurtpreventie
waarbij we bewoners stimuleren
naar elkaar om te kijken.

Een sterkere gemeenschapscultuur
door te investeren in dorps- en
wijkhuizen en lokale initiatieven;
Lokale sportverenigingen
behouden, aantrekkelijk maken
en lidmaatschap stimuleren.

Verenigingen zijn het cement van
Voorne aan Zee. Zij verdienen onze
steun op alle fronten.

Het aansluiten bij een vereniging
moet voor iedereen toegankelijk
zijn.

Uiterste inspanning behoud divers
en gezond verenigingsleven;
DukdalfBRES, Historisch Museum
Den Briel, ‘t Dijckhuis Vierpolders,
het Dorpscentrum De Gaffelaar en
het Visserijmuseum in Zwartewaal
moeten blijven bestaan.

Het verenigingsleven maakt wie we
zijn, zorgt voor sociale samenhang
en welzijn van onze inwoners.
Klaverjassen, bloemschikken
voetbal, hockey, verbindt en
verbroedert. De gemeente moet bij
springen waar nodig.

(Boeren)bedrijven beschermen
tegen absurde ‘duurzaamheidsmaatregelen’ uit Den Haag;
Ondernemers niet tegenzitten met
nodeloze regels.

Ondernemers moeten voldoende
vrijheid en support krijgen om
duurzaam en adequaat te kunnen
ondernemen. Bureaucratische
regelgeving moet worden
afgeschaft.

Een economisch sterk Voorne
aan Zee.
Ondernemen met minder regels
middels het principe ‘1 regel erbij,
2 regels eraf’. Daarnaast moeten
ondernemers eerste keuze zijn bij
activiteiten binnen de gemeente.

Ruimte voor ondernemers om ‘te
ondernemen’ binnen duidelijke
kaders; Ondernemersloket; Aandacht
voor bedrijventerreinen; Voldoende
capaciteit elektriciteitsnet; Geen
ruimte voor sterk vervuilende/ energie
slurpende nieuwe ondernemingen.

Een gezonde en vitale regio door
het organiseren van een krachtige
verbinding tussen het bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden.

Lagere gemeentelijke belastingen;
De hondenbelasting afschaffen.

Door een effectieve bedrijfsvoering
hoeven we niet te bezuinigen en
kunnen de woonlasten omlaag.

Lagere lasten voor onze inwoners
en ondernemers

De inwoners/ondernemers niet beschouwen
als ‘pinautomaat’ (via gemeentelijke
belastingen); Brielse reserves behouden
voor het oorspronkelijke doel. Subsidies
sport-/cultuur-/welzijnsvoorzieningen
blijven op peil; Geen bezuinigingen op
minimavoorzieningen/schuldhulpverlening.

Gelijktrekken van belastingen en
toeslagen voor alle inwoners uit de
verschillende fusiegemeenten. Het
zo snel mogelijk realiseren van een
sluitende begroting. Investeringen
dienen transparant, duurzaam en
maatschappelijk verantwoord te zijn.

Een gezonde en groenere
bebouwde kom met meer bomen,
struiken, prullenbakken, zitplekken
en natuurspeeltuinen; Plattelandsweggetjes ‘behagen’ en langs
verbindingswegen overal bomen
planten.

Wij maken budget vrij om de
wijken en het buitengebied
veiliger te maken.

Een leefbare gemeente heeft een
goede groenonderhoud is schoon
en heeft genoeg voorzieningen.

Prioriteit aan groenonderhoud,
onkruidbestrijding, speeltuinen en
bestrating; Specifieke aandacht
voor Vierpolders en Zwartewaal en
de wijken Rugge en Zuurland; Bij
een hoge parkeerdruk, invoering
vergunningensysteem.

Een groene leefomgeving,
bestaande uit: het behouden en
versterken van de kwaliteit van de
bestaande omgeving;
Groen als toegevoegde waarde,
niet als decoratie;
Mens en natuur in balans.

Voldoende geld voor behoud en
onderhoud van lokale monumenten
en evenementen, zoals de 1 Aprilviering in Brielle, de Vestingdagen, etc.
Afzonderlijke identiteiten van de
verschillende woonkernen bewaken
en behouden.

Behoud van de eigen identiteit en
de natuur- en cultuurhistorische
waarde van iedere kern moet
gewaarborgd zijn. Wij koesteren
onze natuur en ons cultureel
erfgoed.

Stadstrots nieuwe gemeente
bevorderen, mét behoud tradities
en eigen identiteit.

Bescherming unieke, open en
diverse landschap, waar natuur-,
landbouw-, woon- en werkgebieden in balans zijn;Tegen ‘bouwen,
bouwen, bouwen’, verrommeling
en verdozing; Behoud van erfgoed
en monumenten.

Borgen van het erfgoed in de
nieuwe identiteit van Voorne aan
Zee; maximaal benutten van de
rijke cultuur, natuur en recreatie
om onze nieuwe gemeente op de
kaart te zetten.

Thuiszorg, mantelzorg en kleinschalige zorg stimuleren; De
jeugdzorg en GGZ reorganiseren;
Weg met ellenlange wachtlijsten en
onnodige bureaucratie.

Goede zorg voor mensen is
belangrijker dan geld en regels.

Goede (ouderen)zorg, stevige
lobby openhouden spoedeisende
hulpafdeling. Huisartsenpost terug
binnen de gemeente. Zorg moet
altijd toegankelijk zijn.

Maximale inzet op jeugdzorg;
Ouderen, chronisch zieken en
inwoners met een beperking
krijgen de benodigde zorg;
Aandacht voor mantelzorgers;
Goede (minima)voorzieningen en
adequate hulp bij schulden.

Uitvoering van preventieakkoord,
behoud van SEH, inzetten op alternatieve geneeswijzen en het openen
van een hospice. Investeren in betere
leefomstandigheden, sport, verenigingsleven en voldoende winkelaanbod.
Ons eiland kan meer bieden.

Betere en meer busverbindingen
binnen de gemeente en een snelle
verbinding met het metrostation
Spijkenisse, maar geen
doorgetrokken metroverbinding
vanaf Spijkenisse.

Een uitgebreid OV-netwerk dat
een snellere verbinding naar
Rotterdam realiseert, is wat wij
voorstaan. Dit kan door o.a. een
hervatting van de busdienst naar
Schiedam.

Een goed bereikbaar Voorne,
middels het verbreden van de N57
en het verbeteren van de busverbindingen, maar zónder doortrekken metrolijn. Ook gaan we betaald
parkeren weren.

Bereikbare, toegankelijke loketten
(loketfuncties naar Hellevoetsluis
onbespreekbaar); Behoud frequentie/
route busverbinding naar metrostation Spijkenisse; Blijvende aansluiting
woonkernen op OV- netwerk;
Alleen verbreding N57 met
aanpassing aanvoer-/afvoerwegen.

Autoluwe centra, parkeergelegenheid aan de randen, doelgericht
verbeteren van het Openbaar
vervoer en zorgen voor een goede
ontsluiting van onze regio.

Geen AZC’s openen in de
gemeente; Stoppen met de
asielboot in Hellevoetsluis.

De verzanding van onze kust
vereist een aanpak die rekening
houdt met alle stakeholders.
Passend onderwijs, dus gelijke
kansen voor ieder kind vinden wij
belangrijk.

Goed onderwijs en gelijke kansen
voor elk kind.

Goede scholing/begeleiding statushouders (snelle integratie in onze
samenleving);Aandacht voor trauma’s/
psychische problematiek statushouders/
vluchtelingen; Behoud gele stranden
en aanverwant toerisme; Onderhoud
kustlijn (ook tegen stijging zeespiegel).

Geen gedwongen opvang van
asielzoekers; Inzetten op talentontwikkeling; breder aanbod van o.a.
MBO, ambachtelijk onderwijs;
Snel aansluiten bij progamma’s
tegengaan kustverzanding (van
RWS, kustlijnzorg etc; Lockdowns
onmenselijk dus onwenselijk.

De fusie tussen Hellevoetsluis,
Brielle en Westvoorne zo snel
mogelijk terugdraaien.

Nooit meer een lockdown, stop
handhaven coronaregels.

