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1. Welkom in de Hoeksche Waard – een 

gemeente om trots op te zijn 
 

De Hoeksche Waard is een fijne plek om te wonen, werken en te ontspannen. Dat heeft alles te maken met onze gunstige ligging: midden in het 

groen en toch vlakbij de steden om ons heen. En dat komt ook door de mensen die er wonen en werken. Ieder op hun eigen manier proberen 

zij het leven voor zichzelf en anderen zo mooi mogelijk te maken. Als het gaat om gezondheid, veiligheid en mogelijkheden om te ontspannen 

dan gaat het in de Hoeksche Waard voor veel mensen hartstikke goed. Vaak zelfs beter dan op andere plaatsen in ons land. Betekent dit dan dat 

de Hoeksche Waard ‘af’ is? Of dat er niets verkeerd gaat? Zeker niet.   

 

Wat speelt er nu en in de komende jaren? 

Overal in Nederland (en ver daarbuiten) speelt van alles waar we ook in de Hoeksche Waard dringend iets mee moeten. Hoe zorgen we ervoor 

dat wonen weer betaalbaar wordt en ook blijft? En hoe zorgen we voor een goede bereikbaarheid? Hoe zorgen we ervoor dat na Covid-19 de 

bedrijven en verenigingen weer op een gezonde manier verder kunnen? Hoe zorgen we dat de jonge mensen in onze gemeente zich op een 

gezonde en prettige manier kunnen ontwikkelen? Hoe zorgen we voor een duurzame samenleving zonder dat mensen het gevoel hebben dat 

ze worden benadeeld of buitengesloten? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat mensen elkaar vinden en respecteren in plaats van 

veroordelen of wantrouwen? En hoe zorgen we ervoor dat inwoners en bedrijven onze gemeente zien als een organisatie die er voor hen is en 

hen vooruit helpt?  

 

Wat willen we bereiken? 

Wij gaan voor een gemeente die voorop loopt in de regio. Een plek waar het goed wonen is, waar je een baan kunt vinden dichtbij huis, waar 

we bewust en positief bezig zijn met natuur en het milieu en waar samenleven echt betekenis heeft. Daarbij richten we ons op een positieve 

toekomst door te investeren in jonge mensen met goed onderwijs en ruimte om te groeien. Ruimte en aandacht voor cultuur en educatie biedt 

gelegenheid om elkaar vaker te ontmoeten en elkaar opnieuw te vinden. En natuurlijk gaan we voor een gezonde leefomgeving waar we zuinig 

op zijn en die past bij het karakter van ons onze gemeente. 

 

Hoe krijgen we dat voor elkaar? 

‘Stilstand is achteruitgang’ hoor je vaak en dat geldt ook voor onze mooie gemeente. De tijd van rustig doorgaan zoals we het altijd deden is 

helaas (of gelukkig?) voorbij. Het is tijd voor een gemeentebestuur dat op een vernieuwende en interactieve manier de juiste ambities en 

prioriteiten op de agenda zet. Gebruik maken van de kennis en ervaring van de oudere generaties en tegelijk de inspiratie en frisse energie van 

jonge mensen inzetten. Duidelijke keuzes durven maken als het gaat om wat we met gemeenschapsgeld doen. Durven te investeren. Samen 

met inwoners, bedrijven en verenigingen kijken naar wat onze gemeente uniek maakt en waar kansen liggen om dat verder uit te bouwen.  

 

Wij gaan ervoor!  

 

Coen Raijer  

Lijsttrekker D66 Hoeksche Waard  
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2. Een levendige gemeente waar je jezelf kunt 

zijn en kunt ontwikkelen 
 

 

 

 

 

 

De Hoeksche Waard heeft een rijke geschiedenis. De St. Elisabethsvloed, de Suiker- en Vlasindustrie, de bekende historische figuren (Van Sabina 

van Beieren en Suze Groeneweg tot Kees Verkerk) die uit onze regio komen, ze hebben allemaal een rol gehad in onze geschiedenis. En die 

geschiedenis maakt dat de Hoeksche Waard is wat zij nu is. Een prachtige levendige gemeente. Een gemeente waar je jezelf mag zijn en jezelf 

kan ontwikkelen.  

 

Jongeren hebben de toekomst 

De jeugd heeft de toekomst en de toekomst van onze gemeente is aan onze jongeren. Dat is de reden dat wij vinden dat jongeren een veel 

duidelijkere stem moeten krijgen over waar volgens hen nu behoefte aan is en hoe die toekomst eruitziet. Momenteel wordt er vaak besloten 

over hen en niet met hen. Daarnaast is het belangrijk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om een fijne jeugd te hebben zodat zij zich thuis voelen 

in onze gemeente en zich op een fijne manier kunnen ontwikkelen. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● De jongerenraad verankeren in het politieke en organisatorische systeem van de gemeente, net zoals de adviesraad sociaal domein 

● Geef jongeren verantwoordelijkheid en een budget om dingen te organiseren, in samenwerking met jongerenwerk  

● Jongerenbeleid moet beter (voor probleemjongeren)  

● Investeren in kunst & cultuur voor jongeren (Cultureel jongerenpaspoort HW) 

● Dorpen en wijken in samenspraak met jeugd en jongeren aantrekkelijk maken voor jeugd en jongeren 

o Speeltuinbeleid ontwikkelen met de jeugd (buitenspeelnorm en natuurlijk rookvrij) 

o Een jeugdhonk/chillplek in ieder dorp (van en door jongeren) 

● Stimuleren van initiatieven voor meer beleving en uitgaan voor jongeren 

 

Onderwijs 

Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar je talenten er toe doen, waar je je eigen plaats vindt in 

de maatschappij. De gemeente draagt hieraan bij met goede voorzieningen. Prettige gebouwen, combineren van functies (IKC) en ruimte voor 

aanvullende activiteiten (muziek, culturele vorming, persoonlijke ontwikkeling, diversiteit) voor onderwijs met ‘net dat beetje meer’.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Ontwikkelen van een meerjarige onderwijsvisie, met daarin basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de doorontwikkeling van het 

aanbod mbo-niveau 2 naar een volwaardige mbo-opleiding. 

● In deze visie ook inzetten op het stimuleren van integrale kindcentra en de inzet van een zorgteam op school; denk hierbij aan 

pedagoog, verpleegkundige, psycholoog en een medewerker van jeugdzorg 

● Een schoolplein is bij voorkeur groen/blauw ingericht 

● Stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen bij gymles 

● Bevorderen van debatles op alle scholen. 

● Bestrijden van laaggeletterdheid, om tweedeling in de samenleven tegen te gaan, de bibliotheek kan hier een leidende rol in spelen 

• Jongeren krijgen een volwaardige stem in de besluitvorming 

• We zetten in op een multifunctioneel cultuurhuis 

• Een culturele schoolreis binnen de gemeente voor groepen 7 & 8 van elke basisschool 

• Een jaarlijkse verenigingsmonitor over de behoeften van de verenigingen 
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De Hoeksche Waard als cultuurgemeente 

In een tijd waarin de verschillen tussen mensen steeds onder een vergrootglas liggen, is het goed om te kijken wat ons bindt en hoe we elkaar 

kunnen vinden. Cultuur maakt dat wij ons verbonden met elkaar voelen en zorgt voor betrokkenheid bij de eigen omgeving en versterkt de 

lokale samenleving.   

 

Een culturele ontmoetingsplaats om trots op te zijn  

In de Hoeksche Waard zijn veel verenigingen, groepen en gezelschappen actief op het gebied van muziek, zang en dans. Het zijn culturele 

activiteiten waar we trots op kunnen zijn en waar we graag een uitvoering van zien. Heel vaak worden die uitvoeringen buiten de Hoeksche 

Waard georganiseerd in een theater of sportcentrum van een andere gemeente. Wij denken dat de Hoeksche Waard zelf een‘plaats zou moeten 

hebben voor dat soort zaken. Hetzelfde geldt voor optredens waar Hoeksche Waarders graag naartoe gaan. Voor een concert van de favoriete 

muziekgroep, cabaret of musical zijn we aangewezen op Dordrecht, Barendrecht of Rotterdam. Dat zien we graag anders.  

  

Hoe willen we dat bereiken?  

● Meer ruimte voor uitgaansgelegenheden in de Hoeksche Waard, je hoeft niet het eiland af voor een leuke avond   

● Wij zetten in op een cultuurhuis, een multifunctionele accommodatie met ruimte voor een podium voor theater en muziek, ateliers 

voor kunstenaars, ruimte voor exposities en ruimte voor ontmoeting 

● We zetten de Hoeksche Waard op de kaart met een festivalseizoen. En bieden daarin ruimte voor dorpsinitiatieven zoals het onlangs 

georganiseerde Piershil Open Air. Maar ook initiatieven als Raadhuis Klassiek en Seuter Rock worden weer teruggeplaatst op de agenda 

● Wij willen een cultuurstimuleringsfonds, om jonge kunstenaars een podium te bieden  

● De functie van bibliotheken als ontmoetingsplek voor burgers stimuleren   

● We staan open voor de diversiteit van inwoners in de Hoeksche Waard en organiseren ontmoetingen tussen mensen met diverse 

achtergronden, om elkaars cultuur te leren kennen en zo het onderling begrip en waardering te versterken 

● Faciliterende rol voor de overheid richting de horecaondernemers. Sta als gemeente open voor initiatieven en denk niet in problemen 

en regels maar in kansen  

 

Cultuur en jongeren  

Wij willen als gemeente voor jongeren en gezinnen met jonge kinderen een aantrekkelijke woonomgeving zijn. Kort gezegd er moet wat te doen 

zijn. Cultuur speelt hier een belangrijke rol in.   

  

Hoe willen we dat bereiken? 

● Lesmateriaal ontwikkelen over de geschiedenis van de Hoeksche Waard en aanbieden aan de scholen: als je weet waar je vandaan 

komt legt dat een basis voor de rest van je leven 

● We stimuleren samenwerking tussen scholen en het culturele veld. (Een goed voorbeeld hiervan is de jaarlijkse cultuurmarkt voor 

scholen)  

● We zetten in op het organiseren van schoolreisjes (wellicht schoolkamp voor groep 7 en 8) naar fort Buitensluis en Tiengemeten. 

● De Hoeksche Waard is een muziekgemeente, we willen meer aandacht voor muziekonderwijs op scholen door voortzetting van het 

muziekakkoord en stimuleren muziekonderwijs na school en bij de muziekverenigingen. 

● Inzetten van een budget voor scholen om culturele activiteiten te bezoeken  

● Versterken van de bibliotheek en koppeling met het punt van bibliotheek op scholen om lezen te stimuleren  

● Om jongeren in aanraking te laten komen met de kunst- en cultuursector in onze gemeente en het voor gezinnen aantrekkelijker te 

maken om eens naar een culturele activiteit binnen de eigen gemeente te gaan willen wij het Hoeksche Waards Cultureel Jongeren 

Paspoort invoeren.  
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Een gemeente van verenigingen  

Verenigingen zijn het cement van de samenleving in de dorpen. Mensen zijn lid van een vereniging, doen nieuwe contacten op en ontmoeten 

elkaar. Verenigingen spelen een belangrijke rol bij de sociale cohesie en leefbaarheid.  

Wij willen dat sport, bewegen, spel en muziek beschikbaar is voor iedere doelgroep. Verenigingen moeten ondersteuning krijgen om 

laagdrempelig activiteiten aan te kunnen bieden voor verschillende doelgroepen. Dit hoeft niet altijd een financiële ondersteuning zijn, maar 

het kan ook dat de gemeente een faciliterende of adviserende rol op zich neemt, om zo een florerend verenigingsleven te houden.  

  

Hoe willen we dat bereiken? 

● Een jaarlijkse verenigingsmonitor waarmee de gemeente precies weet waar de verenigingen behoefte aan hebben en tegenaan lopen  

● Inzet van verenigingsconsulenten om verenigingen te helpen met uitdagingen die hen in de weg staan  

● Verenigingen ondersteunen bij het verduurzamen van hun complex, de gemeente kan een faciliterende rol innemen in b.v. het centraal 

inkopen te stimuleren van ledverlichting en zonnepanelen 

● Betere toegankelijkheid en meer aanbod voor mensen met een beperking bij verenigingen en steviger op de kaart zetten van G-sport 

(gehandicaptensport)  

● Elk kind de kans bieden om mee te doen met het verenigingsleven en daarvoor subsidie bieden als dat nodig is  

● Discriminatie bij verenigingen aanpakken door te ondersteunen met het creëren van bewustwording en aanbieden van voorlichting  

● Stimuleren van samenwerking tussen de verschillende verenigingen om het ledentekort aan te pakken  

● Meer sport- en speelvoorzieningen in de wijken, voor jong en oud  

● Stimuleren van beweging voor ouderen  
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3. Samen leven in de Hoeksche Waard: we 

laten iedereen vrij, maar niemand vallen 
 

 

 

 

 

 

De Hoeksche Waard is een gemeente waar het met de meeste mensen goed gaat. Veel mensen hebben een baan of zijn met pensioen en 

genieten van het leven. Er zijn veel vrijwilligers die een helpende hand bieden aan anderen die dat nodig hebben. Toch zijn er ook genoeg 

inwoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Corona heeft de afgelopen jaren laten zien hoe kwetsbaar we ineens kunnen zijn. 

Mensen moesten vanuit huis werken of kwamen zonder werk thuis te zitten, kinderen konden deels niet naar school, het verenigingsleven lag 

zo goed als stil en winkels, horeca en de culturele sector waren dicht. Dit gaf een andere kijk op onze bestaanszekerheid, ook in de Hoeksche 

Waard. 

 

Wij staan voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht wie je bent, hoe oud je bent, waar je vandaan komt, wat je 

beperkingen zijn of hoe je geaardheid is. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen. De Hoeksche Waard moet een toegankelijke gemeente 

voor iedereen zijn. Waar je snel en makkelijk je weg kunt vinden als je vragen hebt of even vastloopt in het leven. Een gemeente waar je in 

relatieve veiligheid woont, waar het goed toeven is en waar we oog hebben voor elkaar. Kortom waar we samen leven. 

 

Werk en inkomen: iedereen telt mee 

Mee willen doen in de samenleving moet worden gewaardeerd en moet voor iedereen kunnen. Dat betekent dat we zo veel mogelijk mensen 

aan het werk krijgen en dat het moet lonen om te werken.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Invoeren van de basisbaan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt waarbij de gemeente de loonkosten tot het uitkeringsbedrag 

voor haar rekening neemt en de werkgever dit aanvult tot het minimumloon 

● Inzetten op het ‘werken loont principe’: mensen die vanuit de bijstand een werkervaringsplaats hebben moeten hiervoor beloond 

worden zonder dat zij gekort worden op hun uitkering, een mooi voorbeeld hiervan is de werkbonus die Rotterdam heeft ingesteld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• We zorgen dat werken loont voor iedereen 

• Eén duidelijk loket voor alle vragen en contact over zorg en ondersteuning 

• Een vangnet voor mensen die het niet meer alleen redden 
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Zorg voor jong en oud: voor elkaar 

We worden met zijn allen over het algemeen steeds ouder, ook in onze gemeente. Het aantal 70-plussers gaat de komende twintig jaar enorm 

stijgen. Gelukkig blijven mensen langer gezond en kunnen ze langer zelfstandig thuis wonen. Maar er komt een moment dat het echt niet meer 

gaat en men het echt niet meer zelf kan. Dan moet er hulp in de vorm van een maatschappelijk vangnet komen, mensen (buddy’s) die echt 

helpen, en de weg weten in het woud van zorginstanties. 

 

In de jeugdzorg zien we de wachtlijsten alleen maar groter worden. Ouders die vastlopen, omdat het soms gewoon te veel wordt. De druk vanuit 

buiten op onze kinderen is vaak enorm hoog. Iedereen moet tegenwoordig maar passen in het perfecte plaatje. We moeten weer leren elkaar 

te accepteren hoe we zijn en vooral gaan kijken naar ieders talenten. Weer terug naar het gegeven dat niet iedereen hetzelfde is en de verschillen 

vieren. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● We zetten meer in op preventie en voorlichting in de jeugdzorg 

● Eén loket voor alle zaken m.b.t. zorg en welzijn voor zowel jong als oud 

● Waar mogelijk ontschotten van budgetten. 

● Een maatschappelijk vangnet van buddy’s voor mensen die het zelf niet meer redden 

● Inzetten op de ‘Doorbraakmethode’. Met deze methode kan maatwerk binnen het sociaal domein worden vereenvoudigd en stapeling 

van problemen worden verminderd 

● Voor zover dit nog niet is gebeurd, bewust uitvoering geven aan het VN-verdrag Handicap. Sinds 2017 wordt iedere gemeente geacht 

de bepaling uit dit verdrag te implementeren, zodat inwoners met een beperking net zo kunnen deelnemen aan de samenleving als 

iedere andere inwoner. Dit verdrag omvat vele thema’s, zoals vrije tijd, sport, cultuur, horeca en stedenbouw 

 

Veiligheid om zuinig op te zijn 

De Hoeksche Waard is één van de veiligste gemeenten in Nederland. Er zijn weinig misdrijven en inwoners voelen zich er veilig. Dat willen we 

graag zo houden. Dat betekent dat we het onderwerp veiligheid op de agenda willen houden en we samen met politie en justitie vooral moeten 

richten op bewustzijn en preventie. Ondermijning en infiltratie in het ‘gewone leven’ vanuit onderwereld zijn ook in onze gemeente zaken om 

rekening mee te houden. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● We geven bewoners, ondernemers en dienstverleners een actieve rol in ons veiligheidsbeleid 

● Investeren in cyberveiligheid, en mensen weerbaar maken tegen bijvoorbeeld online fraude door voorlichting 

● Het invoeren van een algeheel afsteekverbod voor vuurwerk. Zo beschermen we onze hulpverleners, dieren en omgeving. De 

gemeente zet zich in voor volwaardige initiatieven 

● Het gebruik van (soft)drugs, alcohol moet kunnen zolang het met mate en op een verantwoorde manier gebeurd. Goede (preventieve) 

voorlichting en informatie zijn belangrijk om problemen te voorkomen 

● Wij zetten in op antidiscriminatie door middel van een doorlopende campagne om inclusief gedrag te bevorderen   
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4. Duurzaamheid: klaar voor morgen 
 

 

 

 

 

 

 

De kans is groot dat kinderen die nu geboren worden het jaar 2100 gaan halen. Hoe hun leven er uit ziet eind deze eeuw hangt voor een groot 

deel af van de keuzes die we nu maken op het gebied van duurzaamheid. De impact van klimaatrampen wereldwijd zijn de laatste jaren zichtbaar 

en voelbaar geworden. Ook voor de Hoeksche Waard zijn de uitdagingen groot: de energietransitie waarin we stap voor stap afscheid nemen 

van fossiele brandstoffen, het opbouwen van een circulaire economie, de gemeente inrichten op een veranderend klimaat en oog hebben voor 

behoud van de kwaliteit van het landschap en biodiversiteit.  

 

Energieneutraal in 2040 

De ambitie van de Hoeksche Waard is om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn en in 2050 klimaatneutraal. De uitvoeringsprogramma’s 

als energie neutraliteit, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn in de raad vastgesteld, maar er zijn maar weinig concrete stappen 

gezet om die ambities waar te maken. Dat moet anders en daar is haast bij. 

 

Niets doen is geen optie. Het gaat over de toekomst van onze gemeente en van de volgende generaties. Het is dus zaak dat we eerder genoemde 

doelen gaan halen, en wat ons betreft sneller dan we nu met elkaar hebben afgesproken.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Zonneweiden ja, maar niet in Natura-2000 of Natuurnetwerk Nederland gebieden. Elders in het buitengebied alleen waar geen 

significante landschappelijke schade wordt aangericht 

● Goede infrastructuur voor duurzame energie 

● Zo veel mogelijk daken van zonnepanelen voorzien 

● Gemeentelijke subsidie voor verduurzaming voor in en rond huis 

● We zetten bij alles in op verduurzaming van de mobiliteit en wonen 

● Het bieden van ondersteuning bij het aanvragen van subsidies, inkopen en aanbrengen van duurzame voorzieningen voor clubs en 

verenigingen 

● Ondersteunen van ondernemers op industrieterreinen die gezamenlijk subsidie aanvragen voor duurzame voorzieningen 

● Ondersteuning voor het ondernemers voor het gereedmaken van het dak voor zonnepanelen 

● Het bevorderen om het potentieel aan zonne-energie van alle daken te gaan halen 

● Inzetten op een opslag van een eigen energiereserve 

● Het bevorderen van de energietransitie bij boer- en loonbedrijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Een gemeentelijke subsidie voor verduurzaming in en rond het huis 

• Inwoners en bedrijven beter betrekken bij de energietransitie 

• Een duurzaamheidstoets bij al het gemeentelijke beleid en inkopen 

• Zoeken naar mogelijkheden en subsidies voor proeftuinen om duurzame energieopwekking mogelijk te maken 
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Duurzaamheid is van iedereen, dus gaan we er samen mee aan de slag 

De ambities zijn alleen haalbaar als we het samen doen. Alleen als iedereen mee kan denken, mee kan praten en mee kan profiteren krijgen we 

het voor elkaar. Daarom gaan we voor proactief en inclusief duurzaamheidsbeleid. Proactief omdat we vinden dat de gemeente naast een 

faciliterende en coördinerende ook een initiërende en risicodragende rol moet pakken door samen met partners projecten en initiatieven op te 

zetten. Inclusief, zodat er verschillende aanpakken komen die passen bij de verschillende gebieden en inwoners van de Hoeksche Waard, ook 

voor mensen met een smallere beurs.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Meer en op een andere manier in gesprek gaan over wat we willen (en moeten) bereiken en hoe we dat met elkaar kunnen doen. 

Inwoners moeten eerder en beter worden betrokken 

● De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert waar mogelijk inwoners en ondernemers om duurzaam te denken en doen 

● Een burgerberaad voor klimaat; willekeurig via een loting, een groep inwoners mee laten praten over hoe gestelde 

duurzaamheidsdoelen kunnen worden behaald. 

● Een duurzaamheidfonds om innovatie en versnelling van de ambities te stimuleren, voor projecten die aantoonbaar een bijdrage 

leveren aan een duurzame gemeente 

● Iedereen moet mee kunnen doen aan de duurzaamheidsslag, dus steun vanuit de gemeente voor mensen met een kleine portemonnee 

 

Circulaire eilandeconomie 

 

In 2030 moet het gebruik van grondstoffen met 50 procent zijn afgenomen. Dit betekent onder andere dat er geen afval meer is en producten 

en materialen zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt. In een circulaire economie praten we niet meer over afval, maar over 

materiaalstromen. Materialen verliezen vaak een deel van hun waarde wanneer zij worden gerecycled. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer 

verschillende soorten plastic worden vermengd, waardoor gebruiksmogelijkheden worden beperkt. Om de waarde tijdens het recycleproces te 

kunnen behouden, is het nodig dat recycling slimmer wordt georganiseerd. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Een duurzaamheidstoets bij al het beleid en alles wat we inkopen 

● We stimuleren maximaal hergebruik van alle materialen 

● De RAD maakt gescheiden inzamelen en aanbieden makkelijker, zodat uiteindelijk, afval niet meer bestaat, maar grondstoffen worden 

hergebruikt 

● Inwoners stimuleren met ideeën te komen: niet opleggen maar meedenken en meedoen 

● Het faciliteren van excursies voor het vak duurzaamheid naar bijvoorbeeld de RAD en Hoeksche Waard Circulair 

● Zoeken naar mogelijkheden en subsidies voor proeftuinen om duurzame energieopwekking mogelijk te maken 
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5. Mobiliteit en bereikbaarheid: duurzaam, 

veilig en snel van A naar B 
 

 

 

 

 

 

 

Het wegennet in onze gemeente zit aan zijn maximum capaciteit. De Heinenoordtunnel wordt in 2023 gerenoveerd en de Haringvlietbrug is 

sinds september 2021 beperkt bruikbaar. Ook deze brug zal binnen enkele jaren gerenoveerd worden. Daarnaast is het openbaar vervoer al 

jaren een punt van zorg. We hebben een toltunnel en een veerpont waar we tol voor betalen. Wegen en dijken zijn niet toegerust op het vele, 

zware verkeer. De Hoeksche Waard is een fietsgemeente bij uitstek, maar een netwerk van goede fietspaden is nog in ontwikkeling. Kortom: de 

bereikbaarheid en mobiliteit op en naar onze gemeente staan behoorlijk onder druk.  

 

Meer en beter Openbaar Vervoer 

Vooral de bereikbaarheid per auto staat onder druk de komende periode. Ons doel is om meer en betere alternatieven te bieden voor de auto. 

Dit lukt alleen als we een optimaal OV-netwerk hebben: goede onderlinge verbinding tussen de dorpen en een goede, snelle verbinding vanaf 

ons eiland naar het Zuidplein, NS-station Barendrecht, NS-station Dordrecht en de regio’s Brabant en Zeeland. 

 

Vooral de provincie en de rijksoverheid beslissen over ons openbaar vervoer en de aandacht gaat dan vaak naar de vier grote steden. De 

Hoeksche Waard praat mee in de regio, maar om te zorgen dat ons belang ook goed gehoord wordt is het belangrijk dat wij een stevige (lange 

termijn) visie over openbaar vervoer ontwikkelen en uitdragen.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Er komt een langjarige visie op openbaar vervoer, waarin wat ons betreft ook serieus gekeken moet worden naar nieuwe vormen van 

vervoer 

● Durf te dromen: Een NS-station in de Hoeksche Waard en/of het doortrekken van de tram vanuit Barendrecht naar het busstation 

Heinenoord of gelijkwaardige initiatieven moeten opnieuw worden onderzocht 

● Het verder ontwikkelen van busstation Heinenoord tot Transferium Hoeksche Waard, met snelle verbindingen naar Rotterdam, NS-

station Barendrecht, NS-station Dordrecht en de regio’s Brabant en Zeeland 

● Ook moeten hier goede parkeervoorzieningen komen met een oplaadpunt voor elektrische auto’s en fietsen 

● Het openbaar vervoer moet in alle veertien kernen beschikbaar zijn met een frequentie van tenminste twee keer per uur 

● Inzetten op het terugbrengen van het niveau van openbaar vervoer in 2019. Zonder opgeheven lijnen en haltes 

● Ringvervoer binnen de Hoeksche Waard: een buslijn die in twee richtingen rijdt en die kernen met elkaar verbindt 

● Investeren in lokaal vervoer op maat, b.v. de Wielewaal, de buurtbus en automaatje, binnen de dorpen maar ook naar locaties van 

waaruit snelbussen vertrekken 

● Nachtbus en goed OV in het weekend 

● Nieuwbouwwijk? Prima, maar dan eerst OV regelen, niet achteraf 

● Versterken van het OV kan ook over water: meer aandacht voor veren en pontjes, ruimte voor fast ferry´s naar Rotterdam en Dordrecht 

en recreatieve verbindingen over water 

 

 

• Meer en beter openbaar vervoer met betere aansluiting op de regio 

• Kijken naar alternatieven voor de bus: onderzoek mogelijkheden over water en rails 

• Veilige en snelle fietspaden door de gehele Hoeksche Waard 

• Minder zwaar verkeer op de dijken en polderwegen 
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Meer ruimte voor de fiets 

Fietsen wordt steeds populairder, ook in de Hoeksche Waard. Mensen trekken er op uit voor gezonde ontspanning of gebruiken de fiets om 

naar het werk te gaan. Omdat steeds meer mensen een elektrische fiets hebben zien we ook het aantal fietskilometers toenemen. Daarom 

willen we meer veilige, snelle fietspaden en uitbreiding van het toeristisch fietspadennetwerk.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Veilige fietsverbindingen tussen dorpen en van en naar de Hoeksche Waard, waar mogelijk met snelfietspaden, bijvoorbeeld een 

fietspad van Strijen naar Oud-Beijerland door de polder 

● We zorgen ervoor dat leerlingen veilig met de fiets naar school kunnen, zowel naar de middelbare school als naar de basisschool 

● Keuzes gaan maken over wegen en fietspaden ter ontlasting van dijken en het landschap 

● Uitbreiden recreatieve fietsroutes, en daarbij ook ruimte maken voor bijvoorbeeld bankjes om te rusten of van de omgeving te 

genieten 

 

Veiligheid op lokale wegen 

Op de lokale wegen is het soms erg druk. Fietsers, automobilisten, landbouw- en vrachtverkeer maken er allemaal gebruik van. Door de 

toenemende drukte neemt ook het gevaar van ongelukken toe. Daar moeten we snel iets aan doen.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Door het ontlasten van de polderwegen en de dijken en door zwaar verkeer een veiligere route te bieden. Dit vraagt ook dat we anders 

gaan denken over waar bijvoorbeeld bedrijven zich vestigen 

● Verkeersveiligheid en wijken en dorpen verbeteren, voetgangers en de fiets hebben vaker voorrang 

● Stimuleren en verbeteren van vorkstructuur: niet blijven praten over de rondweg Klaaswaal maar hem gewoon gaan aanleggen, zorgen 

voor een goede ontsluiting van bijvoorbeeld Nieuw-Beijerland, Piershil en Goudswaard 

● De gemeente moet de wegen van het waterschap overnemen, dit verminderd bestuurlijke drukte en zorgt voor eenduidig beleid over 

de wegen 

● Bedrijvennummeringssysteem om zo zwaar verkeer via de juiste route naar een bedrijf te leiden 

● Onderzoeken van een betere oplossing voor de Haringvlietbrug op langere termijn, om de doorstroming op de A29 te verbeteren. Een 

extra verbinding is noodzakelijk waarbij de voorkeur uitgaat naar een extra brug vanwege de haalbaarheid 

● Het doortrekken van de A4 sluiten we niet uit, maar heeft niet onze voorkeur. Wij willen doorsnijdingen van het landschap voorkomen, 

openbaar vervoer verbeteren en snelfietsroutes aanleggen 

● Budget vrijmaken om bedrijven te hervestigen vanuit de polders naar bedrijventerreinen om zo de wegen te ontlasten 

● Wat ons betreft zou de ambitie van de gemeente moeten zijn om de Kiltunnel op termijn tol vrij te maken 

 

Duurzame mobiliteit 

Auto’s, bussen en vrachtwagens op alternatieve brandstoffen hebben een waterstof tankstation of snelle laadpaal nodig. We willen dat de 

gemeente in gesprek gaat met initiatiefnemers en helpt om dit soort voorzieningen snel op orde te krijgen. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Uitbreiding van het netwerk laadpalen voor elektrische auto's en fietsen. Een mogelijkheid hiervoor is om oplaadpunten te creëren 

aan lantarenpalen; b.v. in alle nieuwbouwwijken 

● Op meerdere plekken in de Hoeksche Waard inzetten op snel laadstations 

● Vulstation voor waterstof personenauto's langs of nabij de A29 

● Meer ruimte voor carpool plaatsen, nabij openbaar vervoer 

● Mogelijkheden tot deelauto's onderzoeken 

● Betaalbaar taxivervoer, eventueel op afroep of deeltaxi
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6. Wonen met oog voor ruimte, natuur en 

klimaat 
 

 

 

 

 

 

Wonen in de Hoeksche Waard betekent dat je kunt genieten van het mooie groen in de Hoeksche Waard, maar toch dichtbij de stad bent. Veel 

mensen wonen fijn in de Hoeksche Waard. We vinden echter dat de gemeente nog niet af is. We willen wonen nog prettiger maken, zonder de 

kracht van het mooie open landschap te verliezen. 

 

Wonen in de Hoeksche Waard is iets bijzonders 

De druk op de woningmarkt is ook in de Hoeksche Waard hoog. Het woningtekort is in alle categorieën en in alle dorpen voelbaar. Een eenduidig 

volkshuisvestingsbeleid voor de gehele Hoeksche Waard ontbreekt. De leefbaarheid van de kleinere dorpen staat onder druk, als ook wonen, 

zorg en welzijn. Hiervoor heeft gemeenteraad de visie Wonen, Welzijn en Zorg aangenomen. Met verduurzaming wordt inmiddels voorzichtig 

vaart gemaakt. 

 

We willen woningen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen. Gezinnen worden kleiner en er komen meer alleenstaanden. Een mix 

van sociale huur tot koop, van een studio tot een appartement, van een eengezinswoning tot een ruime twee-onder-een-kap is dus wenselijk. 

Daarnaast zitten we midden in een klimaatcrisis en moeten we vol inzetten op de verduurzaming van woningen, wijken en dorpen. Dat alles 

zonder onze mooie, unieke landschappelijke waardes uit het oog te verliezen. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Er komt één duidelijk beleidsplan voor wonen, met aandacht voor betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid  

● Woningen moeten bij de juiste doelgroep terechtkomen, dus geen massale opkoop van huizen door investeerders en beleggers: 

instellen van een zelfbewoningsplicht. Ook onderzoek naar erfpacht als middel om dit voor elkaar te krijgen 

● Een percentage van nieuwbouwwoningen moet in de eerste plaats aangeboden worden aan mensen die sociaal en of economisch 

gebonden zijn aan de Hoeksche Waard 

● Doorstroming bevorderen door genoeg voor ouderen te bouwen, met name in sociale huur zodat er woonruimte vrij komt voor 

jongeren 

● Met prikkels mensen motiveren te verhuizen bij ‘scheef-wonen’, denk hierbij bijvoorbeeld aan een verhuissubsidie, welke men lokaal 

moet besteden 

● Diversiteit bij het ontwikkelen van buurten als vertrekpunt: bouwen voor jong en oud door elkaar, zoals bijvoorbeeld De Wijk van je 

Leven in Puttershoek en alternatieve woonvormen en initiatieven. Bijvoorbeeld Knarrehofjes en dergelijkje Denk hierbij ook aan 

flexwonen, en kleinere appartementen voor jongeren tiny houses, levensloopbestendige woningen (woongroepen) in bijvoorbeeld 

oude boerderijen 

● Ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en voor experimenten met nieuwe vormen van woningbouw 

● Klimaat robuust en klimaat adaptief bouwen, dus binnendijks en niet de natuur opofferen voor woningbouw 

● Bouwen binnen de woonkernen of grenzend aan bestaande wijken, niet hap snap in het landschap 

● Verduurzamen bestaande woningen stimuleren doormiddel van een duurzaamheidsfonds of subsidie 

● We moeten spaarzaam omgaan met ruimte die we hebben, daarbij zien we ‘slim’ hoger bouwen als optie, waarbij goede architectuur, 

ontwerp, functie en een logische locatie, dus passend in de omgeving, wel een vereiste zijn 

● Het bouwen van woningen moet hand-in-hand gaan met het investeren in de kwaliteit van het landschap 

• Eén duidelijk beleidsplan voor wonen. Met betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid als speerpunten 

• Voorrang voor inwoners van de Hoeksche Waard bij nieuwbouwprojecten 

• Het bouwen van klimaatadaptieve wijken 

• Zuinig zijn op bomen: een real-time bomendashboard 
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Omgaan met klimaatverandering 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Klimaatadaptieve wijken zijn van belang in de strijd tegen het klimaatprobleem. Een goede afwatering en vergroening van wijken is 

noodzakelijk. Ook in het kader van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld met een antitegelbeleid 

● Het waterbergend vermogen moet toenemen, we moeten het regenwater kwijt. De krekenstructuur moet worden uitgebreid en er 

moet gekeken worden naar de mogelijkheid tot het verbreden van robuuste waterlopen. Water is sturend, we stimuleren groen-

blauwe kreken, waar het landschap en het water elkaar ontmoeten dit ter versterking van de landschappelijke waarden (dijken, kreken, 

bomendijken, landbouwgronden enz.) 

● Tegengaan uitstroom nutriënten (meststoffen) 

● Zoet water moet worden opgevangen in nieuw te vormen bassins en waterlopen 

● Haringvliet met getijdenwerking is nodig voor de gezondheid in de wateren van de delta. De zeespiegelstijging heeft geen invloed op 

de veiligheid in de Hoeksche Waard. Hoogwaterkering blijft normaal dichtgaan bij hoog water 

 

Biodiversiteit en natuur die past bij de polder 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Bij alle ruimtelijke ordening projecten wordt de ecoloog van de gemeente om advies gevraagd 

● Om de biodiversiteit te stimuleren is het van belang dat ook platte daken gebruikt worden voor het aanleggen groen. 

● Het behouden van de akkerranden met bloemen en kruiden om biodiversiteit te stimuleren, en als bescherming van de leef locaties 

voor insecten. Dit staat onder druk wegens het korten van de Europese subsidies.  

● Tegengaan uitstroom nutriënten (meststoffen) 

● Zoet water moet worden opgevangen in nieuw te vormen bassins en waterlopen. 

● Innovatieve landbouw en biologische landbouw krijgen meer ruimte om zich te profileren 

● We versterken kleine boselementen, echter grote bossen horen in ons polderlandschap niet thuis 

● Gebruik bladblazers op fossiele brandstoffen door gemeente verbieden, deze apparaten veroorzaken heel veel uitstoot, en afgevallen 

blad is goed voor de biodiversiteit 

● Bij basisscholen waar mogelijk een tiny forest 

● Ook bij bestaande huizen hemelwaterafvoer afkoppelen als waterbuffer 

● Een real-time bomendashboard 

● Herplantplicht bomen 

● Er komt een uitvoeringsprogramma biodiversiteit met daarin: 

▪ Maaibeheer 

▪ Bomenbeheer 

▪ Biodiversiteit 

▪ Landschapsplan 
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7. Een aantrekkelijke gemeente voor 

duurzame bedrijven en ondernemers  
 

 

 

 

 

 

De economie van de Hoeksche Waard staat er goed voor. De werkloosheid is relatief laag in de Hoeksche Waard. Veel inwoners werken buiten 

de gemeente en zijn dagelijks veel kostbare reistijd kwijt. Tegelijkertijd hebben bedrijven binnen de gemeente moeite om geschikt personeel te 

vinden. Dat zien we graag anders: er is ruimte voor meer bedrijvigheid in de Hoeksche Waard.  

 

Om meer bedrijvigheid en werkgelegenheid aan te trekken zet de Hoeksche Waard in op een versterking van de vrijetijdseconomie.  Daar hoort 

bij dat ondernemers ook de ruimte krijgen om zelf te bepalen wanneer ze open zijn. 

 

Wat wordt de nieuwe economische motor van de Hoeksche Waard? 

Wat D66 betreft ontdekken we in de komende raadsperiode wat de nieuwe economische motor wordt voor onze gemeente. Wij zien graag 

duurzame en innovatieve ondernemingen die zorgen voor werkgelegenheid en die actief bijdragen aan de lokale economie. Liever kleinschalige 

bedrijven die zorgen voor uitdagende banen dan containerparken of grote ‘warehouses’ die het open landschap verstoren. Een sterkere 

toerisme- en recreatiesector, innovatieve start-ups en duurzame landbouw zijn wat ons betreft kanshebbers.  

 

Een aantrekkelijke gemeente met ruimte om te ondernemen 

De gemeente kan ondernemers en branches uitdagen en ruimte bieden om te innoveren en te groeien. Het ideaal is dat de economie van de 

Hoeksche Waard weer regionaal en nationaal op de kaart komt te staan met een innovatief en duurzaam verdienvermogen. Dat zorgt voor een 

gezonde bedrijvigheid met interessante banen voor huidige en toekomstige inwoners. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Vanuit Economic Board Hoeksche Waard inzetten op het aantrekken van innovatieve start-ups en andere vormen van hoogwaardige 

bedrijvigheid  

● De gemeente heeft een rol als ‘mogelijk maker’ die ondernemers laat doen waar zij goed in zijn, ondernemen 

● Om startups ruimte te bieden zetten we in op bedrijfsverzamelgebouwen, bijvoorbeeld tijdelijk in gemeentelijk vastgoed 

● Meer ruimte voor openstelling van detailhandel, culturele instellingen en horeca op zondag  

● Goede infrastructuur voor duurzame energie en snel internet  

● Goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en andere bedrijvigheid voor openbaar vervoer en transport   

● Duidelijke bewegwijzering voor bedrijventerreinen  

 

  

• Het aantrekken van innovatieve bedrijven en start-ups 

• Ruimte bieden voor inspirerende verzamelgebouwen 

• Ondernemers meer ruimte bieden om hun bedrijf open te laten zijn (ook op zondag) 
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8. Bestuur, Dienstverlening en participatie: de 

gemeente is van iedereen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het vertrouwen in de overheid is niet meer vanzelfsprekend. Inwoners en bedrijven voelen zich niet altijd voldoende gehoord, betrokken en 

begrepen. Dat moet anders. Gelukkig gaat er in de Hoeksche Waard ook veel goed. Inwoners weten het gemeentebestuur steeds beter te vinden 

om in gesprek te gaan over plannen en ontwikkelingen. Ondernemers trekken samen op met de gemeente om de gevolgen van de Coronacrisis 

aan te pakken en vooruit te kijken. Uit onderzoek blijkt dat de dienstverlening vanuit de gemeente niet slecht is, maar het kan natuurlijk altijd 

beter.  

 

Een gemeente die dicht bij de mensen staat 

De afstand tussen burgers en de overheid moet kleiner en de relatie beter. Het bestuur en de ambtenaren moeten dichtbij en betrokken 

aanvoelen voor iedereen. Een gemeente om trots op te zijn voor iedereen die er woont en werkt. Kijken en luisteren naar wat er gebeurt. 

Dienstverlenend met een Menselijke maat en besturen ten dienste van de samenleving 

 

Transparantie in bestuur en dienstverlening betekent dat je weet wat je van de gemeente kunt verwachten en dat je kunt meepraten over 

dingen die je belangrijk vindt.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● De gemeente is optimaal bereikbaar: telefonisch, via e-mail en WhatsApp.  

● Bestuur en ambtenaren zichtbaar en benaderbaar. Online onder andere via web, Facebook en Instagram, bijvoorbeeld een online 

spreekuur. En in de wijken en dorpen 

● Informatie gestuurd bestuur 

 

Een inclusieve gemeente die luistert en weet wat er leeft  

Het gemeentebestuur is gekozen om de inwoners en bedrijven goed te vertegenwoordigen. Toch zien we in de praktijk dat mensen zich niet 

gehoord en gezien voelen. Tegelijk lijkt het soms alsof de mensen die het hardste roepen het meest voor elkaar krijgen. Dat is niet de bedoeling. 

De gemeente is er voor iedereen. Daarom vinden wij dat de gemeente de antenne zoveel mogelijk naar buiten moet richten en moet ophalen 

wat er leeft bij alle inwoners, bedrijven en verenigingen. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Doorlopend onderzoek over wat inwoners, bedrijven en verenigingen bezighoudt, waar zij behoefte aan hebben en waar kansen liggen 

om vanuit de gemeente een bijdrage te leveren. (Inwonermonitor, bedrijvenmonitor en verenigingsmonitor) 

● Versterken onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening   

 

 

 

• De gemeente is optimaal bereikbaar: zowel online als voor persoonlijk contact 

• De gemeente weet wat er speelt in de wijken en dorpen door middel van een wijkmonitor 

• Inwoners veel beter betrekken bij belangrijke besluiten 

• Jaarlijkse gemeenteconferentie 

• Kortere beslistrajecten: binnen veertien dagen weten waar je aan toe bent 
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Een gemeente met ruimte voor participatie en inspraak 

Mensen willen graag meedenken als je ze op het goede moment erbij haalt. En als je eerlijk en duidelijk bent over de ruimte die er is om mee te 

denken. Soms is dat veel en soms is die ruimte kleiner. Wij geloven in de kracht van participatie en willen dat de gemeente daar meer mee doet. 

Duidelijk is dat gemeente, inwoners en bedrijven nog verder moeten ontdekken hoe ze elkaars kracht daarbij het beste kunnen gebruiken. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Meer participatie en communicatie vooraf bij ontwikkelingen in de buurt 

● Inwoners en bedrijven proactief uitnodigen en betrekken bij ontwikkelingen in hun buurt en in de hele gemeente 

● Voldoende tijd en ruimte om het participatie en inspraak proces goed te doorlopen bij nieuwe plannen 

● Een jaarlijkse gemeenteconferentie gekoppeld aan de begrotingscyclus om ideeën op te halen en moeilijke besluiten met inwoners te 

bespreken 

 

Een gemeente die doet wat nodig is 

Inwoners en bedrijven lopen soms tegen dingen aan die niet kunnen wachten. De snelheid waarmee de gemeente dan reageert maakt het 

verschil. Niet alles kan altijd direct worden opgelost, maar het uitgangspunt moet zijn dat alles wat snel kan, ook snel gebeurd. Zeker als het gaat 

om de zorg voor mensen, dan is elke dag die gewonnen kan worden de moeite van het proberen waard.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

● Optimaal bereikbaar: telefonisch, via e-mail en WhatsApp 

● Meer ruimte voor ambtenaren om sneller en beter in te spelen op problematiek van inwoners en bedrijven: De reactiesnelheid moet 

omhoog en de gemeente moet zo snel mogelijk duidelijkheid bieden 

● Eenvoudige en logische regels en minder papierwerk bij aanvragen en afhandelen 

● De gemeente dient bij uitvoering van haar taken oog en oor te hebben voor de positie van kwetsbare mensen en hen helpen een 

beroep te doen op waar zij recht op hebben 

● Korte beslistrajecten: Aanvragen voor ondersteuning komen plotseling ten behoeve van een acuut probleem. De gemeente dient 

daarom op een zo’n kort mogelijke termijn hulp te verlenen 

● Het weer instellen van het schouwrondje met inwoners in de wijk of het dorp. 

● Organiseer een onafhankelijk orgaan, om mensen die er niet uitkomen te helpen. We benadrukken de mogelijkheden die de 

ombudsman heeft als onafhankelijk orgaan 

 

  



  

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026  Welkom in de Hoeksche Waard – een gemeente om trots op te zijn 20 van 20 

 

9. Over het team D66 HW 
 

Als je dit leest heb je waarschijnlijk ons verkiezingsprogramma net bekeken. Dank dat je daar tijd en energie in wilde steken. We hebben ons 
best gedaan om je een idee te geven hoe we denken dat we van de Hoeksche Waard een gemeente kunnen maken waar iedereen trots op kan 
zijn. Hopelijk is dat gelukt en ga je stemmen. Misschien kies je zelfs voor een kandidaat van D66. 
 

Politiek is mensenwerk. Zeker in de gemeenteraad. Natuurlijk stem je op een partij vanwege standpunten en ideeën voor de komende vier 
jaar. Maar het gevoel wil ook wat. Voel je je thuis bij de mensen die jouw stem vertegenwoordigen? Zijn ze makkelijk te benaderen? Heb je het 
gevoel dat ze voor jou opkomen? 
 

Daarom vertel ik je graag iets meer over het team achter D66 Hoeksche Waard en de manier waarop wij werken. Vóór de verkiezingen werken 
veel vrijwilligers achter de schermen intensief samen aan het vinden van kandidaten voor op de lijst, het verkiezingsprogramma, de campagne 
en alle andere dingen die geregeld moeten worden voor de verkiezingen.   
 

De mensen die op de lijst staan zie je hieronder op de foto. Op hen kun je stemmen en zij zullen na de verkiezingen samen de nieuwe fractie 
vormen. Dat is het team dat zich met de politieke besluiten gaat bezighouden. De fractie wordt geholpen door het bestuur en vrijwilligers. 
 

 
 

Bij het samenstellen van de lijst met kandidaten hebben we gezocht naar een goede mix van kennis, ervaring en persoonlijkheden. Daarbij 
hebben we dit keer extra ingezet op jonge mensen, omdat we vinden dat zij meer gehoord moeten worden in de politiek.    
 

Wie staan er op de lijst? 
 

1. Coen Raijer 
2. Pim Booman 
3. Menno van Diest 
4. Miranda den Tuinder-van Meteren 
5. Jan Pompe 
6. Marina le Clercq 
7. Frits Poutsma 
8. Dany de Ronde 
9. John Stuurman 
10. Lex Westerman 
11. Peter Riedijk 
12. Mieke Westerman 
13. Bert den Tuinder 
14. Eelco Groenenboom 
 

Wil je meer weten over wie onze kandidaten zijn? Kijk dan op onze website: www.d66.nl/hoeksche-waard/ 

http://www.d66.nl/hoeksche-waard/

