
Samen vooruit!
Verkiezingsprogramma 
PvdA Hoeksche Waard 

2022-2026



Samen vooruit! Verkiezingsprogramma PvdA Hoeksche Waard 2022-2026 2

Inleiding

Samen vooruit! Dat is het motto van ons programma. De gemeente Hoeksche Waard moet er 
zijn voor iedereen ongeacht inkomen, afkomst of dorp. Er valt nog veel te doen.

Daarom kijkt PvdA Hoeksche Waard reikhalzend uit naar de nieuwe raadsperiode, naar de 
verkiezingen in maart 2022. De eerste raadsperiode van onze nieuwe, heringedeelde gemeente 
stond in het teken van de harmonisatie van de regelgeving van de vijf voormalige gemeenten.

Toen brak in 2020 de coronacrisis uit. Deze pandemie was niet alleen een gezondheidscrisis, zij 
raakte de samenleving vol in het hart en zette die meer dan ooit onder druk. Maatschappelijke 
problemen, zoals ongelijkheid en eenzaamheid, werden nog duidelijker zichtbaar.

Wij zagen tegelijkertijd veel vormen van solidariteit en sociale veerkracht. Ook in de Hoeksche 
Waard. Voor de PvdA is het antwoord op de vraag hoe de samenleving van morgen eruit moet 
zien heel helder. Iedereen moet mee kunnen doen, solidariteit en rechtvaardigheid zijn daarbij 
leidend, en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Het kan in Hoeksche Waard eerlijker en fatsoenlijker met een gemeente die niet werkt vanuit 
wantrouwen maar vanuit vertrouwen, die inwoners niet laat vallen maar steunt als dat nodig is.

Er is door de scheidende gemeenteraad (lees coalitie) te weinig tijd en energie gestoken in 
het ontwikkelen van nieuw beleid voor het Sociaal Domein, en dan vooral voor de bestrijding 
van armoede en sociale ongelijkheid. Een passend beleid ontbreekt voor de jeugdzorg, voor 
de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en de WMO. Het is een van de speerpunten voor 
de komende jaren naast een verantwoorde verduurzaming en de integrale benadering van 
 woningbouw en mobiliteit.
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Woningbouw en mobiliteit

Het is inmiddels glashelder dat de ambities met betrekking tot de woningbouw van de gemeente 
Hoeksche Waard botsen met de gebrekkige en volstrekt ontoereikende infrastructuur.

Op Mijnsheerenland na zijn alle dorpen en buurtschappen ontstaan op en langs dijken die de  
oor de Hoeksche Waard kenmerkende structuur vormen. 

Die dijken zijn niet berekend op het explosief toegenomen aantal bewegingen van het verkeer.

Los van de vaak als levensgevaarlijk ervaren verkeerssituaties zijn de drukte en het soort verkeer 
dat over de dijken raast ook bedreigend voor de huizen. Op veel plaatsen is schade ontstaan of 
dreigt die te ontstaan.

Vooral in de dorpen van de voormalige gemeente Korendijk geven inwoners aan dat fragiele 
dijken te zwaar worden belast. De afwikkeling van het verkeer op de Blaaksedijk Oost en West 
in Heinenoord en Puttershoek creëert gevaarlijke situaties en daardoor onrust.

Inmiddels hebben ook de bewoners van de Hoeksedijk en de Maasdamsedijk in de 
voormalige gemeente Binnenmaas signalen afgegeven over de verkeersveiligheid. 
Daarbij komt een aantal verkeersinfarcten die als onaanvaardbaar worden ervaren.

De provinciale weg N217 van ’s-Gravendeel naar Nieuw-Beijerland en de randwegen die op enkele 
plaatsen zijn aangelegd ter ontlasting van de dorpen zijn al niet meer toereikend. De basis van de 
infrastructuur dateert van de jaren 60 en de voorgestelde vorkstructuur is een oplossing die onvol-
doende zal helpen.

Alles wijst op de noodzaak van een adequate ring op het eiland, los van de dijken. Hiervoor zijn 
eerder plannen gemaakt waarop kan worden voortgeborduurd. 
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Een belangrijk voorbeeld van strijdigheid van plannen en belangen is de verkeersdruk op de 
as Rijksstraatweg-Burgemeester de Zeeuwstraat in Numansdorp. De plannen voor Numansdorp 
– nieuw zwembad plus de samenvoeging van sportvoorzieningen, en de eventuele ontwikkeling 
van de  Molenpolder – maken een afdoende verkeerscirculatieplan vrijwel onmogelijk.

Het beleid is erop gericht dat het bevolkingsaantal moet groeien. Krimp is een angstvisioen. 
De talrijke bouwplannen zullen leiden tot de zo gewenste groei en een navenante toename van het 
aantal verkeersbewegingen. Wat zich wreekt is dat er geen samenhang is met een mobiliteitsbeleid; 
de PvdA is voor een beleidsplan mobiliteit. Het huidige gemeentebestuur heeft dat nog niet gerealiseerd. 

Zonder dat plan loopt de ontwikkeling van het gebied onontkoombaar vast.

De oplossing van het mobiliteitsvraagstuk dient te gaan voor verdere uitbreiding van het aantal wo-
ningen. Centraal staat de noodzaak om tot een robuuste verbetering van de infrastructuur te komen 
en het verkeer weg te halen van de dijken.

De PvdA wil het openbaar vervoer stimuleren. Dat is blijven steken op het niveau van de jaren 50. Vooral 
de verbindingen tussen de dorpen moet en kan beter. Goed openbaar vervoer is van belang voor alle 
onze inwoners en levert een bijdrage aan bijvoorbeeld de bestrijding van eenzaamheid. Als het niveau van 
het openbaar vervoer aan de eisen van deze tijd voldoet, kan het samen met de infrastructurele maatre-
gelen bijdragen aan de oplossing. Hoe langer die op zich laten wachten, des te groter de kans op massief 
verzet en terechte actie van de inwoners. Het gaat niet meer om een stukje weg hier, een fietspad daar, of 
een verkeersjuweel in een achterafstraat elders, maar om een integrale visionaire aanpak die past bij de 
ambities van een gemeente van deze omvang en een inwonertal van bijna 90.000 mensen. 

De PvdA is voor het doortrekken van de tram van Barendrecht naar het busstation in Heinenoord en 
de metro naar Oud-Beijerland. Ook doortrekking van de A4 Zuid is absoluut noodzakelijk om de druk 
op de doorgaande wegen te verminderen. Wij stellen daarbij voorwaarden met betrekking tot de over-
last en de inpasbaarheid in het landschap; niet horen, zien of ruiken.

Wonen, veiligheid en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het streven in deze raadsperiode is om verantwoord te groeien, rekening houdend met de veerkracht 
van het gebied. Onze gemeente kan alleen groeien en veilig zijn als er een dusdanige infrastructuur 
is dat alle verkeer als gevolg van meer intensieve landbouw, recreatie, meer midden en klein bedrijf, 
industrie en meer woon-werkverkeer, op een vlotte en veilige manier kan worden afgewikkeld.

Een wegencategoriseringsplan op basis van de uitgangspunten van het landelijke project Duurzaam 
Veilig juicht de PvdA toe. Evenals snelheidsbeperkende maatregelen, vervoer op maat en een scherp 
oog voor de belangen van fietsers.

Bereikbare en betaalbare woningen

In elk geval moeten er voldoende woningen zijn voor de behoefte van de inwoners van de Hoeksche 
Waard. Dat betekent ook vooral sociale huurwoningen, toegankelijke woningen voor ouderen en mensen 
met een beperking en woningen voor jongeren. Starters moeten sneller aan een woning worden geholpen. 
Juist in een oververhitte woningmarkt moet de gemeente meer en creatiever werken om het mogelijk te 
maken dat mensen aan een woning komen.



Samen vooruit! Verkiezingsprogramma PvdA Hoeksche Waard 2022-2026 5

De gemeente zal de prestatieafspraken met HW Wonen aanscherpen over het voldoende realiseren van 
woningen voor alle segmenten. Er kunnen meer sociale huurwoningen worden gebouwd. De starterslening 
is een bruikbaar instrument om jongeren te helpen bij het kopen van een woning.

Langdurige leegstand in onze dorpen zal worden tegengegaan. Daar waar mogelijk zullen panden 
(zoals gemeentelijk vastgoed) geschikt worden gemaakt voor (tijdelijke) woonfuncties. Bij het zoeken 
naar een huur of koopwoning zal in de eerste plaats voorrang worden gegeven aan de woningzoe-
kenden vanuit de gemeente Hoeksche Waard.

Voor hoogbouw is maar beperkt plaats in de Hoeksche Waard.

Een gezonde lokale economie

Voor de PvdA is werk voor iedereen van belang. 
Het geeft mensen zelfvertrouwen en zelfrespect. 
Voor bepaalde beroepen, zoals techniek en zorg is er 
zelfs meer vraag naar werk dan aanbod. Tijdens de 
coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk deze 
beroepen zijn. 

We zullen alles op alles moeten zetten om de vaca-
tures van de toekomst te vervullen. Dat kan door een 
verbeterde samenwerking tussen onderwijs en bedrij-
ven en de gemeente. 

De PvdA is verder voor een stimulerend vestigingskli-
maat voor bedrijven zodat er ook nieuwe werkgele-
genheid in de Hoeksche Waard kan ontstaan. 

Extra aandacht verdienen de mensen met ‘afstand 
tot de arbeidsmarkt’. HW Werkt! is in onze visie een 
sociaal ontwikkelbedrijf waarin mensen met een 
arbeidsbeperking een baan wordt geboden.
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Het gaat daarbij om passend en duurzaam 
werk, en de mogelijkheid voor mensen om zich 
te ontwikkelen. Het is een springplank naar 
volwaardig werk maar ook een vangnet voor 
als dat even niet lukt. Daarom moet er altijd 
voldoende begeleiding zijn. 

Sociale ondernemingen, die mensen met een 
afstand op de arbeidsmarkt in dienst nemen, 
willen we belonen. Deze ondernemingen ste-
ken hun nek uit, lopen extra risico en zijn meer 
tijd kwijt aan het inwerken en de begeleiding.

De gemeente zorgt ervoor dat lokale onderne-
mers en ZZP’ers op een goede manier worden 
ondersteunt. Wij streven naar levendige win-
kelgebieden binnen de dorpen en (langdurige) 
leegstand moet effectief worden aangepakt.

Ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om op zondag open te zijn. 

Bedrijven en instellingen zullen de komende jaren in toenemende mate te maken krijgen met de gevolgen 
van de vergrijzing en ontgroening. Daardoor komen enkele duizenden banen vrij waarvoor niet of moeilijk 
mensen te vinden zullen zijn. Daar moet op worden geanticipeerd met scholing en stageplekken. 

Vrijetijdseconomie

De PvdA is voor het stimuleren van de vrijetijdseconomie, maar plaatst daarbij de kanttekening dat 
het huidige beleid grote beperkingen heeft. Wij zijn daarom voor zondagsopenstelling en tegen be-
perking van vrijheden die elders gemeengoed zijn. 

De plannen voor gebiedsmarketing van het huidige gemeentebestuur hebben onvoldoende inhoud. De 
PvdA keert zich tegen de holle marketingtaal en vindt dat onze gemeente realistisch beleid moet voeren. 

Wij vinden dat maatschappelijke organisaties en ondernemingen betrokken moeten worden bij het 
stimuleren van de vrije tijdseconomie. 

In de Hoeksche Waard worden wandel- en fietspaden uitgebreid en eventueel verbeterd.

Sinds mensenheugenis wonen, werken en recreëren de inwoners van Hoeksche Waard in 14 aantrek-
kelijke dorpen en 37 buurtschappen.

Een duurzame en schone toekomst

Op het gebied van Duurzaamheid zijn de ambities torenhoog. Dat is ook nodig om de Hoeksche 
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Waard te verduurzamen, maar de ver-
wachtingen zijn te hoog gespannen en 
onvoldoende gebaseerd op haalbare 
oplossingen. Het zal financieel niet lukken 
en ook het draagvlak onder de bevolking 
is niet optimaal, denk aan de zonneparken 
en de windmolens.

Een duurzame en schone toekomst is wel 
voor iedereen van belang. De PvdA wil 
dat de gemeente aan de slag gaat met het 
verduurzamen van de woningen, het sti-
muleren van de biodiversiteit en het tegen 
gaan van verspilling. Wij willen de daken 
van woningen, scholen en gemeentelijke 
gebouwen zoveel mogelijk benutten voor zonnepanelen. De gemeente moet het voorbeeld geven. Bij 
het verduurzamen van woningen moet extra aandacht komen voor de positie van lagere inkomens. 
De betaalbaarheid van woningen staat voorop.

De PvdA wil de (financiële) participatie van burgers in duurzaamheidsprojecten stimuleren. Hiermee 
wordt het draagvlak voor duurzaamheid versterkt.

De gemeente vervult een maatschappelijke voorbeeldrol als het gaat om duurzaamheid. Inkoop op 
prijs mag niet langer ten koste gaan van duurzaamheid. De gemeente moet haar inkoopbeleid ver-
duurzamen, met als concrete doelstelling CO2 uitstoot zo veel als mogelijk tegen te gaan en op die 
manier bij te dragen aan klimaatneutraliteit. 

De gemeente doet dit met het duurzaam aanbesteden van infrastructuur, het verduurzamen van eigen 
vastgoed, gebruik maken van circulaire (bouw)materialen en het actief ondersteunen van duurzaam-
heidsinitiatieven. 

Initiatieven die de PvdA in elk geval wil ondersteunen zijn: het opvangen van regenwater in stoepran-
den, meer groen in de bebouwde omgeving en bijenhotels. Groenonderhoud verdient meer aandacht.

Burgers moeten meer worden betrokken in het beleid voor duurzaamheid. De jaarlijkse duurzaam-
heidsprijs is een mooi voorbeeld om initiatieven van onderop meer zichtbaar te maken en te waar-
deren. Participatie van bewoners moet sowieso worden gestimuleerd, juist bij het invullen van de 
energietransitie. 

Natuurontwikkeling is van belang. Bomen hebben bijvoorbeeld een belangrijke functie in het zuiveren 
van de lucht. Zij zorgen ook voor verkoeling tijdens hete dagen. De PvdA ziet dat er in de Hoeksche 
Waard meer ruimte kan worden gecreëerd voor het aanplanten van bomen.

Elders in het land wordt de aanleg van groene daken (Sedum daken) gestimuleerd met subsidies. Niet 
in Hoeksche Waard. De PvdA wil dat soort daken stimuleren en daarvoor subsidies beschikbaar stellen.

We willen bij tuinaanleg stimuleren dat er meer ruimte komt voor groen in plaats van tegels, ten be-
hoeve van de afvoer van water. Ook bepleit de PvdA het opvangen van water bij huizen.
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Een gemeente zonder armoede 

Zeker als het gaat om de bestrijding van armoede is 
er nog een wereld te winnen in Hoeksche Waard, ook 
al gezien het toenemende gebruik van de Voedsel-
bank. Een van de doelstellingen die aan het begin 
van de eerste raadsperiode werd geformuleerd was: 
‘Geen armoede meer in de Hoeksche Waard’. 

Er is sinds die tijd vrijwel niets gedaan om deze slo-
gan waar te maken. Sterker nog, er is nog altijd geen 
samenhangend en integraal armoedebeleid. 

De PvdA wil dat zo’n volwaardig beleid ruimhartig zal 
zijn en gericht op het bestrijden en voorkomen van 
armoede. 

Inwoners die in armoede zijn geraakt en mensen 
die vrezen daar ongewild mee te maken te krijgen 
hebben daar belang bij. Armoede hoort er niet bij 
in een rijk land als het onze, nooit. Dus ook niet 
in de Hoeksche Waard. Dat vraagt om beleid. 
 Beleidsarmoede leidt tot meer echte armoede. 

Belangrijke elementen van een door de PvdA beleid ter voorkoming en bestrijding van armoede zijn:

• De toegang tot de regelingen moet beter en actiever worden gecommuniceerd, zonder een drei-
gende ondertoon of ambtelijk taalgebruik.

• De regelingen moeten ruimhartiger worden, daarom willen we de inkomensgrens voor voorzienin-
gen op 150% van het bijstandsniveau vaststellen. 

• Wij willen maximaal inzetten op het bestrijden van kinderarmoede. Kinderen mogen niet lijden on-
der armoede. Zij moeten volledig kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld schoolreisjes en lid kunnen 
zijn van sportverenigingen. De communicatie over bestaande regelingen kan beter. In Nederland 
groeien 250.000 kinderen op in armoede. Ook in Hoeksche Waard durven kinderen niet naar ver-
jaardagsfeestjes omdat zij geen cadeautje kunnen betalen. Dat moet anders.

• De PvdA wil gratis openbaar vervoer beschikbaar stellen bijvoorbeeld in de vorm van de Meedoen 
pas.

Inmiddels loopt een proef met gratis openbaar vervoer voor mensen met een minimuminkomen. Dat 
is positief, het stond ook in de plannen van de PvdA. Wij zijn van mening dat er een concreet en vol-
waardig armoedebeleid moet komen, dat de mensen verder helpt. 

Tot dusver houdt gemeente Hoeksche Waard vast aan een hardvochtige uitvoering van de Participa-
tiewet, terwijl elders wordt gewerkt aan het wegslijpen van de scherpe kantjes en het mogelijk maken 
van ruimhartiger maatwerk. 

In het kader van de schulddienstverlening zullen geen huisuitzetting of afsluiting van energie of water 
plaats hebben.
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Iedereen die kan werken maar het op de arbeids-
markt zonder ondersteuning niet redt, valt onder 
de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen 
dat meer mensen werk vinden, ook mensen met 
een arbeidsbeperking. De Participatiewet is naar 
de mening van de PvdA te veel gericht op het te-
gengaan van misbruik en te weinig op het helpen 
van mensen. Het oordeel over kunnen werken is 
naar de mening van de PvdA te vaak betwistbaar. 
De menselijke maat is voor ons de norm.

Ruimte voor de zorg 

In grote delen van de samenleving is zorg nodig. Goede en adequate zorg vergt veel aandacht en 
moet zijn gebaseerd op helder beleid, zowel voor de mensen die ervan afhankelijk zijn als voor de 
mensen die erin werken.

Hoewel dat wettelijk is voorgeschreven, heeft Hoeksche Waard geen beleid voor de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als gevolg daarvan ontbreekt een beleidsplan voor 
ouderen. Ook de Jeugdwet schrijft voor dat er een beleidsplan moet zijn en dat ontbreekt 
eveneens in deze gemeente.

De PvdA vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. En zij geeft ondersteuning thuis. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van 
mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

• begeleiding en dagbesteding;
• ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
• een plaats in een beschermde woonomgeving voor 

mensen met een psychische stoornis;
• opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die 

dakloos zijn.

De huidige omgekeerde solidariteit in de WMO leidt tot 
onwenselijke situatie. De PvdA wil de mogelijkheden 
waarbij de solidariteit in de zorg terugkomt en diegenen 
die het echt nodig hebben ook krijgen.

Aanvragen voor ondersteuning gaan vrijwel altijd om 
acute situaties en moeten daarom snel worden opgepakt. 

Jeugdzorg

Bij de jeugdzorg gaat het in de eerste plaats om onze jeugd en jongeren. Het gaat om opgroeiende 
mensen en niet om cijfers. De regionale aanpak laat veel te wensen over en de PvdA zal zich inzetten 
voor verbetering daarvan.
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De PvdA is voor een transparant en toetsbaar inkoopbeleid ten aanzien van de zorgaanbieders. Wij 
hebben liever minder aanbieders die goed samenwerken in het belang van de cliënt. De zorg voor 
jongeren met complexe problemen raakt in de verdrukking. De PvdA is in het algemeen tegen markt-
werking in de zorg en bepleit sanering van en meer samenwerking tussen de zorgaanbieders.

In de jeugdzorg zijn volgens de PvdA grote verbeteringen mogelijk. Voorheen was het excuus van de 
vijf voormalige gemeenten dat zij te klein waren om invloed te hebben op het regionale beleid. Nu is 
Hoeksche Waard in grootte de tweede gemeente in deze gemeenschappelijk regeling en nog altijd is 
zij beleidsmatig vrijwel zonder sturende inbreng. De PvdA beijvert zich voor een sterke en sturende 
inbreng,

De PvdA pleit voor sneller inspringen op zorgvragen, verbetering van de samenwerking tussen 
scholen, het jeugdteam, huisartsen en praktijkondersteuners. Met meer samenwerking en preventie 
beoogt de PvdA ruimte te creëren om de complexere zorgvragen snel en effectief te behandelen. 
Wij vinden dat de gemeente de regisserende rol moet oppakken ten opzichte van de jeugdzorg, 
zowel lokaal als regionaal.

Een eerlijke conclusie zou zijn dat de decentralisatie van de jeugdzorg is mislukt, ondanks de goede 
bedoelingen. Het Rijk gaf minder geld voor meer werk, de gemeenten hebben de deur opengezet 
voor zorgaanbieders die niet bijdragen aan een oplossing van de problemen. Het is niet gegaan zoals 
werd verwacht, maar de PvdA zal alles doen voor het bereiken van kwaliteitsverbetering en verant-
woorde kostenvermindering. 

Bovendien blijven wij overigens voor dekkende Rijksvergoedingen voor de uitvoering van Wmo, 
Participatiewet en Jeugdwet.

Mantelzorg 

De rol van mantelzorgers kan niet worden overschat, zij zijn belangrijk en onmisbaar. Zij verdienen ex-
tra ondersteuning, omdat de enorme inspanningen die vaak van hen worden gevraagd hen kwetsbaar 
maken. Een informatiepunt voor kennis en het uitwisselen van ervaringen kan enorm helpen, evenals 
ruim beschikbare respijtzorg, onder meer in de vorm van logeeradressen. Mantelzorgers verdienen 
extra ondersteuning, zodat zij ook hun eigen leven kunnen blijven leiden.

Ouderen

Voor de PvdA is het een prioriteit dat de gemeente actief overleg voert met de ouderenorganisaties 
over een passend beleid. Goed oud worden in een prettige omgeving is daarbij de doelstelling. 
Daarom zijn bereikbare voorzieningen in de buurt en goed en veilig openbaar vervoer van belang. 
Vrijwillig vervoer en vervoer op maat worden door de PvdA gestimuleerd. 

Wij willen extra aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid en armoede onder ouderen. Juist voor 
hen is het van groot belang dat informatie gemakkelijk beschikbaar is, in persoonlijk contact dan wel 
via een toegankelijke website.

Belangrijk is dat snel iets wordt gedaan aan het gat dat de verdwijning van de verzorgingstehuizen 
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heeft veroorzaakt. Als het aan ouderen zou 
worden gevraagd was het verzorgingshuis mor-
gen weer terug. Beleidsmakers hebben nooit 
afdoende onderzoek gedaan naar de behoefte 
van ouderen aan een plaats in een verzorgings-
huis. Er was alleen angst voor het ‘bejaarden-
getto’.

De PvdA zal zich beijveren voor woonvormen 
voor ouderen die eenzelfde gevoel van gebor-
genheid geven als een zorginstelling. Er moeten 
meer (kleine) in plaats van minder verzorgings-
huizen komen. Bewezen effecten: minder moei-
lijkheden in de keten van zorg voor ouderen, 
verbetering van de capaciteit van spoedeisende 
hulp afdelingen in ziekenhuizen, afname van de 
sterfte onder ouderen als gevolg van vallen.

Ouderen leven niet in andermans tijd, zij zijn jongere generaties niet tot last, het solidariteitsprincipe 
mag niet onder druk worden gezet en bejaarden hoeven het veld niet te ruimen in de veronderstelling 
dat hun taak erop zit.

Jongeren

Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren van de Hoeksche Waard de kans krijgen uit zichzelf en het 
leven te halen wat erin zit. Het mag daarbij volgens ons niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan. 
Jongeren moeten de kans krijgen om zelf ideeën aan te dragen over bijvoorbeeld wonen, werken, 
welzijn en recreatie. De gemeente kan bij de uitvoering daarvan faciliteren. 

Kunst en cultuur voor iedereen

,,Kunst biedt uitkomst, omdat het daarin niet gaat 
om de waan van de dag, maar om schoonheid 
en verbeelding”, aldus Wim Kok, oud-premier en 
partijleider van de PvdA.

De Hoeksche waard heeft altijd een levendig 
cultuurklimaat gehad, met interessante en bijzon-
dere musea, befaamde festivals en levendige en 
succesvolle muziekverenigingen. Veel bestond bij 
de gratie van de passie en inzet van vrijwilligers 
en professionals. Natuurlijk hielp de gemeente af 
en toe een handje, maar een echt cultuurbeleid 
ontbrak tot voor kort. De PvdA wil dat beleid ver-
der ontwikkelen en versterken. 
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De PvdA kiest voor het versterken van een 
volwaardige kunst en cultuursector in Hoeksche 
Waard. Het cultuurbudget per inwoner is in 
vergelijking met naburige gemeenten het laagst. 
Dat moet anders. 

Versterking van de bibliotheken nieuwe stijl is 
absoluut noodzakelijk. Bibliotheken zijn meer 
dan een uitleenplek voor boeken. De laatste 
jaren zijn zij aangepast aan de eisen van de tijd. 
De PvdA juicht de veelzijdigheid van de biblio-
theken toe. In de nieuwe stijl vervullen zij een 
belangrijke maatschappelijke functie, ook in de 
strijd tegen laaggeletterheid. 

De PvdA vindt dat goed cultuuronderwijs 
belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling 
van kinderen, voor hun creativiteit en voor de 
creativiteit van onze samenleving. Er is ook groot draagvlak voor en dan in het bijzonder voor meer 
en beter muziekonderwijs. Het project Muziek in de klas blijkt een enorm succes te zijn. Het geeft niet 
alleen plezier, maar het heeft ook een bewezen positief effect op schoolprestaties. De PvdA is er trots 
op dat het muziekonderwijs inmiddels al op veel scholen onderdeel is van het programma.

Evenementen

De PvdA vindt het van het grootste belang dat het beleid voor aanvragers van dorpsgerichte evene-
menten zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt, zodat het soepel kan verlopen. Jongeren hebben vaak 
andere ideeën en behoeften ten opzichte van cultuur. Wij willen daarom jongeren actief betrekken, 
zodat zij hun inbreng kunnen leveren.

Sport en Spel

Sport is van belang voor een gezonde samenleving. Dat willen we daarom graag stimuleren. 
Verenigingen spelen een belangrijke rol in het organiseren en toegankelijk houden van de sport. 
De gemeente Hoeksche Waard moet (sport)verenigingen zodanig faciliteren dat zij goed kunnen 
functioneren. Daarbij erkent de PvdA het belang van de inzet van vrijwilligers.

Voor de PvdA is het van belang dat alle kinderen kunnen meedoen aan sportactiviteiten ongeacht de 
hoogte van het inkomen van hun ouders. Waar nodig zullen kinderen worden geholpen met bijvoor-
beeld het betalen van contributie, lesgeld of attributen.

Initiatieven voor nieuwe sportactiviteiten vanuit de burgers juichen wij toe. 

De PvdA stimuleert het sportief actief zijn, individueel of in het verband van een vereniging. Skateparken, 
speeltuinen en fitness toestellen in de openbare ruimte kunnen daarbij behulpzaam zijn, vindt de PvdA. 
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Onderwijs 

Wat de PvdA betreft heeft ieder kind recht op een voorschoolse voorziening. Dat betekent dat de 
gemeente zich met de aanbieders moet inzetten om in elk dorp in de Hoeksche Waard daarvoor een 
voorziening te creëren. 

De gemeente zal haar verantwoordelijkheid nemen in het mede financieren van investeringen in goe-
de ventilatie van de schoolgebouwen in het belang van onze leerlingen, leerkrachten en onderwijsper-
soneel. In Hoeksche Waard horen gezonde scholen thuis.

Bewegingsonderwijs is belangrijk voor onze leerlingen. In de toekomst zal de mogelijkheid van 
zwemonderwijs via de scholen aan leerlingen worden aangeboden. De gemeente zal op een open en 
constructieve wijze met de scholen en de zwembaden overleggen over hoe dit kan worden aangebo-
den. 

De voor en vroegschoolse educatie (VVE) is van belang in het voorkomen dat peuters en kleuters met 
een achterstand beginnen. 

Er worden tegenwoordig andere eisen gesteld aan de ontwikkeling van kinderen. Daarbij gaat het om 
kennis en vaardigheden die een kind nodig heeft in de 21e eeuw, zoals bijvoorbeeld mediawijs worden 
en het beste uit jezelf halen.

De PvdA is een daarom voorstander van een IKC, een integraal kindcentrum, waar kinderen de hele 
dag verblijven om te leren en te spelen en zich zo kunnen ontwikkelen. 
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Regenbooggemeente 

De PvdA is trots op het feit dat in deze periode de 
gemeente Hoeksche waard een regenbooggemeente 
is geworden. Het heeft een impuls gegeven aan de 
LHBQT-gemeenschap binnen onze gemeente. 
Een inclusieve samenleving is er voor iedereen. 

De gemeente zal er in haar uitingen ook blijk van 
geven dat we een echte diverse samenleving zijn door 
zich uit te spreken en in te zetten tegen discrimina-
tie, zoals verwoord in Artikel 1 van de Grondwet. De 
toelichting op de artikelen biedt alle ruimte om bij-
voorbeeld ook kerken aan te spreken op gedrag dat in 
strijd is met de Grondwet, zoals het discrimineren op 
basis van seksuele geaardheid.

Dierenwelzijn

De in de flora- en faunawet vastge-
legde verantwoordelijkheden en taken 
verdienen een serieuze en actieve 
opstelling van onze gemeente. De 
door de gemeente met het dieren-
opvangcentrum De Dierenstee en de 
Stichting Dierenambulance Hoeksche 
Waard gesloten overeenkomsten 
hebben onze steun. De vele vrijwil-
ligers die in deze beide organisaties 
actief zijn, zijn ‘goud waard’. Voor de 
opvang van in het wild levende dieren 
zijn er in de Hoeksche Waard, door 
de eisen die de flora- en faunawet 
daaraan stelt, vrijwel geen opvang-
mogelijkheden meer beschikbaar. De 
PvdA vindt daarom dat bijvoorbeeld 
de Vogelklas Karel Schot in Rotter-
dam door de gemeente financieel 
moet worden ondersteund.

De PvdA is voor afschaffing van de 
hondenbelasting. Die heffing schiet 
voorbij aan zijn oorspronkelijke 
doelstelling, die dateert van heel lang 
geleden.
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Bestuur en Financiën 

Dienstbaarheid staat voorop, de gemeente moet naast de bewoners staan, gemeentebestuur en 
inwoners moeten samen vormgeven aan onze gemeente. Dat gold bij de herindeling en dat geldt nog 
steeds.

De gemeentelijke financiën vragen om grote behoedzaamheid en zorgvuldigheid. Er zijn veel onzeker-
heden die de positie kunnen verslechteren. Daarom mogen we onze reserves niet te hard opstoken.

De reserves die zijn ontstaan dankzij de verkoop van de aandelen Eneco moet Hoeksche Waard 
aanwenden voor duurzame maatschappelijke investeringen, vooral in het sociaal domein en voor de 
energietransitie.

De PvdA is voor het versterken en professionaliseren van de eigen ambtelijke organisatie. Dat bete-
kent ook dat we de toenemende afhankelijkheid van de externe inhuur moeten verminderen en de 
dienstverlening moeten vergroten.

Waar de gemeenteregels stelt voor de inwoners zal zij zich daar zelf ook aan houden en het goede 
voorbeeld geven.

De gemeente moet bij de uitvoering van al haar taken oog en oor hebben voor de positie van de 
kwetsbare mensen. Speciale aandacht is er nodig voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.

De burgers van de Hoeksche Waard mogen van de gemeente verwachten dat er snel en begripvol 
wordt gereageerd op hun vragen. Voorkomen moet worden dat men vastloopt in bureaucratie.
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hoekschewaard.pvda.nl

http://hoekschewaard.pvda.nl

