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1 V OORWOORD
Maassluis is een prachtige stad. Van de nieuwe kleedkamers van VDL tot het nieuwe waterveld
van Evergreen. Van de boulevard langs de Nieuwe Waterweg en het Balkon tot de nieuwe
woningen in Wilgenrijk en de Burgemeesterswijk.
Maar Maassluis is veel meer dan die verzameling huizen, flats, sportvelden, bedrijven en straten.
Het zijn de bijna 33.000 mensen die Maassluis maken tot wat ze is: een samenleving. Die wordt
gevormd door alle mensen die in onze stad wonen, werken, winkelen, vrienden ontvangen, hun
hobby’s uitoefenen, vrijwilligerswerk doen, kinderen opvoeden of de buren helpen.
De kracht van Maassluis zit in al die betrokken inwoners. Die zich inzetten voor een ander: het
gezin, de straat of de buren, de collega’s, de vereniging of club, familie en voor hun stad. Met al
die betrokken inwoners, scholen, zorginstellingen, bedrijven en verenigingen wil de PvdA
samenwerken. Want Maassluis maken we SAMEN!
Vaker dan we willen worden verschillen benadrukt in de stad: jong of oud, al generaties hier of
met roots elders, hoog- of laag opgeleid, welvarend of sappelend, gelovig of niet, huurders of
kopers. Vaker dan we willen leven groepen mensen langs elkaar heen, mede gevoed door de
sociale media die zorgen voor een eigen ‘bubbel’ van gelijkgestemden. Alleen werkelijk contact
met stadsgenoten zorgt voor het wegnemen van misverstanden en zorgen. Want wie we ook zijn,
we zijn allemaal mensen met dromen, wensen en zorgen over de toekomst van de stad.
Daarom wil de PvdA Maassluis dat alle inwoners zeker zijn van:
• Goed werk en ondersteuning, ook als je werkloos wordt of een arbeidsbeperking hebt.
• Liefdevolle zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.
• Goed en betaalbaar wonen: huurders en kopers, arm en rijk, jong en oud.
• Saamhorigheid: samen maken we de stad, iedereen telt mee!
• Solidariteit: steun voor wie het niet op eigen kracht redt en kansen voor iedereen.
• Leefbare wijken: groen, spelen en parkeren op orde in een veilige buurt.
Dit verkiezingsprogramma is mede opgesteld op basis van tientallen wijkbezoeken, werkbezoeken,
stages en gesprekken met betrokken bewoners, bedrijven en organisaties. Onze dank gaat uit naar
de vele mensen die tijd voor ons hebben gemaakt afgelopen jaar. Hoewel het een uitgebreid
programma is, kan een verkiezingsprogramma nooit compleet zijn. We weten dat niet alle punten
in een periode kunnen worden gerealiseerd en er altijd compromissen zullen moeten worden
gesloten. Het verkiezingsprogramma is dan ook geen lijst van beloftes. Dit programma is de visie,
de inzet van de PvdA Maassluis, met allerhande de voorstellen en ambities. Waarvan we zo veel
mogelijk willen realiseren.
Daarvoor hebben we uw steun nodig, stem daarom op 21 maart PvdA Maassluis, lijst 1.
Namens de PvdA Maassluis,
Sjoerd Kuiper
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2 VEEL BEREIKT
De PvdA Maassluis is trots op wat er is bereikt en gedaan de afgelopen jaren, altijd samen met anderen
natuurlijk. Want Maassluis maken we samen!
Werk en inkomen







Er is meer geld uitgetrokken voor mensen die zijn aangewezen op een uitkering.
Dankzij de landelijke Klijnsmagelden en de inzet lokaal kunnen kinderen die in armoede
opgroeien ook sporten, cultuur beleven en krijgen ze schoolspullen in natura.
Er is meer geld uitgetrokken voor schuldhulpverlening, waardoor er niet op gekort hoefde te
worden op het armoedebeleid toen de juridische kosten stegen.
De Rotterdampas is als kortingspas behouden waardoor gezinnen met een minimuminkomen
voor een laag bedrag ook kunnen blijven meedoen
Dankzij de PvdA is het beleid dat er bij de gemeente maximaal 10% inhuur kan zijn, alleen in
geval van ‘Piek en Ziek’ of tijdelijke expertise.
Er zijn trainees en meer stageplaatsen gekomen bij de gemeentelijke organisatie.

Zorg en ondersteuning:






De decentralisaties zijn zonder problemen en sociaal ingevoerd: dichtbij
Geld voor (jeugd) zorg of ondersteuning is besteed aan de doelen, niet aan de spreekwoordelijke
lantarenpalen.
De teams “Wijkteam Jeugd” en het “Sociaal Wijkteam” zijn samengevoegd en vormen vanaf
medio 2016 het Wijkteam Vraagraak.
Inburgering vanaf dag 1 voor statushouders die in Maassluis komen.

Verkeer:




Laan 1940-1945 is opgeknapt, met voorrang voor fietsers en voetgangers, milieuvriendelijker en
veiliger geworden door de aanleg van rotondes. Later is de verlichting en bebording opgeknapt
op verzoek van de PvdA.
Bouw fiets / voetbrug over de Keersluis en aanpassingen Havenplein om de veiligheid te
vergroten.

Stadspromotie:




Op initiatief van de PvdA is de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis georganiseerd. Dat
leverde enorme aandacht op en is een impuls toerisme en bekendheid van Maassluis.
Opening Maassluis info in de binnenstad.
Ervaar Maassluis is verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd.
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Wonen en bouwen









De bouwproductie is ondanks de crisis op gang gebleven en er zijn vele nieuwe wijken ontstaan,
onder andere Wilgenrijk en het Balkon.
De Burgemeesterswijk is geherstructureerd en in Sluispolder west is de herstructurering net
gestart.
Na jaren plannen maken is/wordt Winkelcentrum Koningshoek omgebouwd tot een modern
winkelcentrum en vernieuwt de gemeente de buitenruimte.
Mede op aandringen van de PvdA is de huurverhoging van Maasdelta zeer beperkt gebleven de
afgelopen jaren.
Er is een groot aantal sociale huurwoningen duurzamer gemaakt.
Verhoging aantal sociale huurwoningen in de herstructuering van Sluispolder West. Tevens
duurzaam bouwen d.m.v. "nul op de meter" woningen.
Plannen voor de Vliet zijn aangepast met meer sociale huurwoningen voor senioren en een
recreatiezaal.
Plannen voor bouw van Conline terrein met passende woningen en bedrijven met daarbij op ons
initiatief 33% sociale woningbouw

Maassluis aantrekkelijker maken:





De Monstersche sluis gaat open, de lijndraaiersbrug is weer beweegbaar gemaakt. Meer
toerisme per boot mogelijk maakt in de vlieten en naar de haven.
Natuurspeeltuin Avonturis is aangelegd en een groot succes
Langs de Nieuwe Waterweg is op initiatief van de PvdA een boulevard aangelegd met dubbel
fietspad dat zorgt voor meer veiligheid voor de sporters en andere recreanten.
Bewoners kunnen wijkdeals sluiten om zelf een deel van het groen te onderhouden en mooier te
maken.

Sport






Nieuwe kunstgrasvelden bij CKC, MSV, VDL en Evergreen.
Nieuwe kleedkamers bij VDL en MSV.
Eerlijkere verdeling huurprijzen sportverenigingen met nieuw tarievenbeleid.
Zwembad kreeg groot onderhoud, werd duurzamer en kreeg een 3D glijbaan. Zwembad behoort
hierdoor bij de modernste uit de regio en trekt meer zwemmers.
Breedtesportactiviteiten zoals Kies voor hart en sport en de pauzesport zijn gebleven.
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Cultuur:





Invoering van een cultuurmakelaar als verbinder tussen de diverse culturele organisaties en de
gemeente.
De Koningshof is gered nadat de problemen zijn opgelost. Koningshof is behouden voor sociaal,
maatschappelijke en culturele activiteiten, inclusief de film en theaterfunctie. Investeringen in
o.a. nieuwe tribune om Koningshof aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
Cultuur wordt ook ingezet als

Jeugd en onderwijs







Er zijn laagdrempelige gezinspecialisten op alle scholen gekomen om jongeren en ouders zo snel
mogelijk te helpen.
Vergroenen van schoolpleinen die ook een wijkfunctie hebben buiten schooltijd.
Meer open jongerenwerk in InBlik.
Extra uren sport, cultuur en techniekonderwijs voor de leerlingen in Maassluis
Bouw nieuw integraal kindcentrum in plaats van het Spectrum in Sluispolder West met daarbij
een sportzaal en kinderopvang.
Niet lang daarvoor is er nieuwbouw geweest van scholen: Startpunt, Westhoek en Balkon.

Veiligheid:








De gemeente heeft een eigen mobiele camera gekocht die gericht ingezet kan worden in wijken
om veiligheid te vergroten.
Op verzoek van de PvdA wordt er cameratoezicht bij de metrohaltes voorbereid.
De politie blijft behouden in Maassluis en komt in het stadhuis, onder een dak met toezicht en
handhaving.
Bewoners worden vaker en beter gewaarschuwd bij inbraakgolven, er is brede inzet om
bewoners te helpen om huizen en bezittingen veiliger te maken.
Woonoverlast wordt actief aangepakt via het protocol woonoverlast.
Meer betrokkenheid van inwoners bij de veiligheid: via Buurt App groepen, project Waaks en
buurtpreventie.
Een betere aanpak van overlast gevende jongeren: groepen en individuen worden aangepakt.

Financiën op orde:




Er ligt weer een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.
Zeer beperkte lastenstijging afgelopen jaren, Maassluis hoort bij de 50% goedkoopste
gemeenten.
Er is fors geïnvesteerd in de stad, maar er is toch een gezonde financiële reserve om tegenslagen
op te vangen.
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3 M AASSLUIS MAKEN WE SAMEN RECHTVAARDIGER
Maassluis maken we samen rechtvaardiger: de PvdA blijft werken aan een samenleving van eerlijk delen,
vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap.
Een samenleving, waar kinderen zonder angst opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te
denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. Waar we naar elkaar
omzien en waar ouderen onbezorgd oud kunnen worden.
Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en sport en cultuur
dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: voor het
voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen
bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn
basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de politiek kan niet voor geluk
zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.
Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden.
We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is.
Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie
bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken.
Mensen willen immers gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt en de school voor hun kinderen.
Ze willen vertrouwen hebben in hún kansen en die van hun kinderen op een goede toekomst. En,
mensen willen ook ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver
weg lijkt. Als PvdA herkennen en erkennen we dit.
De afgelopen jaren bezocht de PvdA als enige partij bijna iedere maand een wijk in Maassluis. Veel van
de mensen die wij hebben gesproken vinden het fijn in Maassluis. Het gaat goed met hen en zij hebben
voornamelijk opmerken over praktische zaken in de buurt. Maar er is ook een groep mensen die grote
zorgen heeft: langdurige werkloosheid, armoede, slechte gezondheid en soms gebrek aan sociale
contacten. Dit kan leiden tot een grotere en diepere scheiding tussen de groep die kansen heeft en deze
weet te benutten, en de groep voor wie dit moeilijker is. Veel mensen hebben nog steeds geen of
moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Mensen met een migratie achtergrond, soms de 3e
generatie al in Nederland, blijven moeite hebben met het vinden van werk of stageplaatsen. Er zijn nog
steeds verschillen in opleidingskansen en het is lastig om die woning te krijgen die je als starter op de
woningmarkt wenst. Kinderen die samen met hun ouders opgroeien in armoede staan bij voorbaat al op
achterstand. Te vaak blijkt de wijk waar je bent geboren, het opleidingsniveau van je ouders en
voorspellend effect op je opleidingsniveau en je inkomen te zijn. Dat is onacceptabel.
We bestrijden deze kansongelijkheid. Iedereen moet van een dubbeltje een kwartje kunnen worden. De
PvdA wil nadrukkelijk investeren in wat ons bindt en zoeken dat in de kracht van de mensen, met de
steun van een beschermende overheid. De PvdA staat voor een lokale samenleving die verbonden is: de
inclusieve samenleving. Een lokale samenleving, waar je zeker bent van gelijke kansen, van tolerantie en
respect. Waar iedereen gelijk behandeld wordt, en er gelijke rechten en kansen zijn. Of je nu jong of oud,
LHBTI of hetro bent, gelovig of niet, arm of rijk. En waarin ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en
zelforganisatie van alle inwoners een doorlopende opgave is voor ons als PvdA in Maassluis.
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Voor de PvdA betekent dat:








Iedereen meetelt: jong en oud, huurder en koper, hoger of lager inkomen, alleenstaande of gezin,
gelovig of niet. Of je nou hoofddoekje of minirok draagt, in Maassluis tel je volwaardig mee.
In Maassluis je toekomst telt en niet je afkomst.
Alle burgers gelijke, eerlijke kansen krijgen en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben
vanwege een beperking of achterstand dat ook krijgen.
Discriminatie, racisme en uitsluiting niet thuishoren in Maassluis en actief bestreden worden
Angsten, zorgen en misverstanden tussen inwoners actief moeten worden weggenomen door
mensen met elkaar in contact te brengen die nu vaak langs elkaar heen leven.
Alle leerlingen recht op goed onderwijs en een stageplaats hebben!
De gemeente als werkgever het goede voorbeeld geeft: meer stageplaatsen en
werkervaringsplaatsen maakt en werkt naar een gemengd personeelsbestand: jong en minder jong,
man en vrouw, met en zonder migratieachtergrond.
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4 W ONEN
Maassluis maken we samen! Daarom moet iedereen in de stad zeker zijn van een goede
woning. Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is veel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Je
woning is je thuis, een ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet kunnen
treden van de wereld. In Maassluis moet iedereen zich zeker weten van een goed dak boven zijn hoofd.
Of je nu jong of oud bent, starter of doorstromer, arm of rijk, of je alleenstaand bent of een groot gezin
hebt, huurt of koopt, uit Maassluis komt of van elders. Dit betekent dat we blijven werken aan
gemengde wijken met kwalitatief goede woningen, betaalbare huizen voor ieder inkomen, plezierige
wijken met voldoende speelruimte voor kinderen.
Waar een aantal jaar geleden de crisis om zich heen sloeg, zijn nu de problemen van voor de crisis weer
terug: koopwoningen worden weer snel zo duur dat starters en mensen met een normaal inkomen
moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt. Door de nieuwe regels komen vooral starters er moeilijk
tussen. We willen daarom meer woningen bouwen en oormerken voor starters, zowel in koop als
huurwoningen. Om dat waar te kunnen maken zullen er vooral méér huizen moeten worden gebouwd:
in Maassluis kan dat ook goed: projecten als Balkon, Wilgenrijk, de Burgemeesterswijk en de Kade staan
in de steigers en kunnen sneller worden gerealiseerd.
Het aantal sociale huurwoningen in Maassluis is de afgelopen jaren op basis van afspraken vanuit de
regio gedwongen afgenomen. In de afgelopen collegeperiode is afgesproken dit aantal niet verder te
laten dalen en dat er versneld sociale huurwoningen worden gebouwd om de voorraad weer op peil te
krijgen. De PvdA is van mening dat vanwege de eerdere sloop, de vergrijzing en de daarmee gepaard
gaande vraag naar betaalbare er 250 extra sociale huurwoningen moet komen ten opzichte van de
huidige plannen.
Voldoende goede betaalbare woningen
De PvdA strijd sinds haar oprichting voor voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners. Wij
streven naar een verdeling van 38% sociale huur woningen d.w.z. huur lager dan de huursubsidiegrens,
40% middeldure huur en/of koop en 22% dure huur/koop. Dat sluit aan op de inkomensverdeling van de
inwoners van onze gemeente. Alleen zo blijft er ruimte voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden,
gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak en
ouderen. Gemengde wijken passen bij ons streven naar een inclusieve samenleving. Wij staan niet toe
dat de lagere inkomens worden verdrongen naar buiten onze gemeente of dat jongeren die hun eerste
stap in hun woon carrière willen zetten dat niet in Maassluis kunnen doen.
Zeggenschap over wonen
Sinds de jaren 90 zijn de woningbouw verenigingen en gemeentelijke woningbedrijven op afstand gezet.
De PvdA wil dat er meer zeggenschap van huurders komt op de woningbouwcorporatie. We willen geen
groot anoniem bedrijf in Spijkenisse met een callcenter, maar een lokaal fysiek toegankelijke organisatie
in Maassluis. Met bijvoorbeeld een publieksbalie in de stad en die werk weer bij lokale bedrijven uitzet.
De VBBM speelt daar een belangrijke rol in, onder andere via de jaarlijkse prestatieafspraken tussen
gemeente, Maasdelta en VBBM.
Jongeren
We willen een Maassluis waar ook jongeren graag blijven of komen wonen. Dit betekent naast
voldoende betaalbare woningen ook een goed verenigingsleven, goede scholen, goed uitgaansleven,
9
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voldoende speelgelegenheid; kortom fijne wijken waar kinderen kunnen opgroeien. Dat zorgt er op
langere termijn voor dat Maassluis een vitale stad blijft. De PvdA wil meer sociale huurwoningen bouwen
en in bestaande complexen woningen goedkoop houden en oormerken voor jongeren, zodat er geen
lange wachtlijsten ontstaan. Voor de starters op de koopmarkt houden we de starterslening in stand, die
er 10 jaar geleden op initiatief van de PvdA is gekomen.
Vergrijzing
Ouderen blijven tegenwoordig tot hogere leeftijd vitaal en zelfstandig wonen. De komende jaren zal
daardoor de vraag naar levensloopbestendige woningen toenemen. De PvdA wil daarom zorgen voor
meer goede levensloopbestendige woningen waar ouderen lang mogelijk plezierig zelfstandig kunnen
blijven wonen. Die woningen dienen geschikt te zijn om ook zorg aan huis mogelijk te maken, mocht dat
op een moment nodig worden. Voorbeelden van verzorgd wonen zijn de woonservicezones, het woon/zorgcomplex De Vloot en de levensloopbestendige woningen liggend in een woonservicezone. Naast
levensloopbestendige woningen moeten er ook voorzieningen voor sociale contacten zijn.
Maatschappelijke partners als zorgaanbieders, Maasdelta, zorgverzekeraars en welzijnswerk zijn
belangrijk voor uitvoeren van deze sociale opgave. De PvdA wil deze extra seniorenwoningen in het
centrum/sluispolder west, maar ook op locaties zoals het grasveld aan de Uiverlaan, de Spechtstraat en
op het terrein de Kade.
Doorstroming
Doordat mensen langer zelfstandig blijven wonen worden vaak grote eengezinswoningen bewoond door
echtparen of alleenstaanden. Die willen soms wel naar gelijkvloerse woningen, maar die huren zijn te
hoog. Op initiatief van de PvdA is daarom de doorstroommakelaar ingevoerd, zodat de huurders die dat
willen het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om door te stromen naar een passende woning. De PvdA
wil dat daarbij ook afspraken over huurverlaging voor de doorstromende huurders, om zo de
doorstroming niet te frustreren.
Renoveren
Sociale problemen lossen we niet op door de woningen te slopen. De PvdA is terughoudend met slopen
van woningen. Slopen is slechts een optie wanneer de kwaliteit van de woningen onvoldoende is (o.a.
verouderde woningen, verzakt, slechte isolatie) en renovatie niet kan. Bij mogelijke nieuwe
sloopbesluiten de komende periode krijgen de huidige bewoners altijd het recht om naar hun buurt
terug te keren. Opknappen van de woningen in Sluispolder Oost en ze zo behouden als goedkope
huurwoningen heeft daarom onze voorkeur. Als er nieuwe sloopbesluiten moeten vallen is voor ons
uitgangspunt dat het aantal sociale huurwoningen dat wordt gesloopt ook 1 op 1 wordt teruggebouwd.
Leegstand bestrijden
Er staat een flink aantal panden in Maassluis leeg. Dat is kapitaalvernietiging. Die gebouwen staan te
verloederen terwijl er ook behoefte aan betaalbare woningen is. Dat is zonde. De PvdA wil een harde
aanpak van langdurige leegstand. Panden zoals het Fair Lady pand, garage Van der Kooij en de ABNAMRO banken moeten zo snel mogelijk worden omgebouwd tot woningen. Ook het binnenkort
leegkomende politiebureau komt in aanmerking voor ombouw naar woningen in aanmerking.
Duurzaam bouwen
De PvdA wil de kansen van duurzaam bouwen optimaal benutten: energie neutrale nieuwbouw wordt de
norm. Dat is niet alleen goed voor het milieu en klimaat, maar ook voor de portemonnee van de
bewoners. Bij nieuwbouw is energie- en CO2 reductie eenvoudig, maar de grootste winst is te behalen in
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de bestaande woningen. De PvdA wil duurzame koopwoningen, huurwoningen en instellingen en
bedrijven. De gemeente moet bewoners (huurders en kopers) hierover actief informeren, stimuleren en
inspireren.

Voor de PvdA betekent dat:


















Startersleningen worden voortgezet om jongeren in Maassluis een huis te kunnen laten kopen.
Er ook blijversleningen komen, om te zorgen dat ouderen met een (deels) afbetaald huis dat
vermogen kunnen gebruiken om hun woning levensloopbestendig te maken.
Er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven voor Maassluise starters en inwoners
met een smalle beurs.
De sociale huurwoningvoorraad niet minder dan 38% van het totaal wordt. Ook in grotere
nieuwbouwprojecten moet minimaal 38% sociale woningbouw worden gerealiseerd.
Er 250 extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd bovenop de al bestaande plannen.
In nieuwe projecten een aanzienlijk deel van de woningen in de categorie middelduur moet worden
gerealiseerd voor mensen met een midden inkomen.
Slopen van sociale huurwoningen alleen gebeurt als de kwaliteit van de woningen te slecht is. Dan
wordt er voor iedere sociale huurwoning die wordt gesloopt er ook een sociale huurwoning terug
gebouwd en krijgen huidige huurders een terugkeergarantie.
Er meer levensloopbestendige (huur en koop) woningen wordt gebouwd, in complexen met ruimte
voor voorzieningen (zoals het complex aan de Kornhoenstraat).
Het mogelijk moet zijn dat mensen als particulier of in een vereniging zelf hun eigen huis kunnen
(laten) bouwen. De Spechtstraat zou daar een goede plek voor zijn, naast Wilgenrijk.
We investeren in mooie, goed onderhouden wijken. Waar voldoende ruimte voor spelen, groen en
plezierig wonen (zie ook parkeren bij verkeer)
In onze gemeente bewoners hun ‘buurtrechten’ kunnen gebruiken. Dit houdt in dat bewoners de
gemeente kunnen uitdagen om publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te voeren, dat
bewoners betrokken zijn bij de ontwikkelingen en uitvoering van plannen voor de openbare ruimte.
Waar winkelcomplexen, zoals aan de Industrieweg of de Elektraweg, leeg komen te staan zij kunnen
worden herbestemd.
Er optimale benutting plaats vindt van duurzaam bouwen: energie neutrale en gas loze nieuwbouw
wordt de norm.
Er een forse impuls wordt gegeven aan energie- en CO2 reductie in bestaande gebouwen. De
gemeente gaat actief informeren, stimuleren, inspireren en subsidiëren.
Bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Door
middel van speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het energiegebruik.
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5 B OUWPROJECTEN
Maassluis maken we samen een aantrekkelijk! Honderden mensen bouwen letterlijk aan Maassluis: van
bouwvakkers en stratenmakers tot architecten en werkvoorbereiders. De afgelopen 30 jaar is er in
Maassluis enorm veel in de steigers gezet: nieuwe woningen, nieuwe wijken, herstructurering van
wijken, renovatie van woningen, scholen en bedrijven. De PvdA vindt dat iedereen in Maassluis zeker
moet zijn van een goede, duurzame en betaalbare woning die aan de eisen van de tijd voldoet.
Balkon
Het Balkon is een aantrekkelijke wijk, het prachtige uitzicht, de mooie woningen en de centrale ligging
trekt bewoners uit Maassluis en verre omstreken. Het 3e appartementencomplex is in aanbouw het 4e
komt eraan. De PvdA blijft prioriteit geven aan het voltooien van deze wijk, met voldoende sociale huuren koopwoningen in de wijk.
Burgemeesterswijk
De Burgemeesterswijk is al voor 80% geherstructureerd. Het is een mooie wijk geworden, die na de
sloop van de laatste twee flats aan de Burgemeester Zaneveldstraat vanaf 2021 verder wordt afgerond.
Voor de PvdA staat de gemaakte afspraak dat er minimaal 40% sociale woningen worden gebouwd nog
steeds pal overeind. Daar horen ook voldoende woningen bij voor grote gezinnen en senioren die in de
wijk willen blijven wonen. De komende jaren moet er veel aandacht blijven voor leefbaarheid en sociale
samenhang in deze wijk.
De Binnenstad en Sluispolder West
In juli 2014 besloot de gemeenteraad unaniem tot de herstructurering van Sluispolder West en de Vliet
en een economische impuls aan de Binnenstad. Dankzij de PvdA is het aantal sociale huurwoningen in de
plannen verhoogd. In Sluispolder West zijn de eerste gebouwen gesloopt en prachtige woningen
opgeleverd. De wijk wordt een prachtige, gemengde wijk met een nieuwe school met sportzaal.
De PvdA wil, naast de thans geplande 64 sociale huurwoningen voor senioren in de nieuwe Vliet, in de
verdere fases van Sluispolder West meer sociale huurwoningen voor senioren bouwen. Daar hoort ook
ruimte bij voor ontmoeting en recreatie. De Hooftzaak aan de PC Hooftlaan kan daarbij een rol hebben
als huiskamer van de wijk. Uitbreiding van de voorzieningen van de woonservicezone op die plek kan
daarbij worden gecreëerd op de huidige locatie van de Kwik-Fit. Voor de sloop van de Schuurhof moet
hetzelfde aantal sociale huurwoningen terug worden gebouwd. De vergrijzing levert een grote vraag op
en er is grote behoefte aan wonen in het centrum.
De historische Schuurkerk moet goed worden ingepast in de nieuwe wijk. De Schuurkerk komt alleen tot
zijn recht als eromheen voldoende ruimte en/of stadspark wordt gecreëerd. Er wordt zo snel mogelijk
gestart met het definitief herinrichten van de huidige geïmproviseerde parkeerplaats. Deze
parkeerplaats voorziet in een grote behoefte en is ook belangrijk voor het winkelgebied in de Binnenstad
en evenementen. De PvdA is tegen het volbouwen van dit plein.
Dijkpolder / Wilgenrijk
In de Dijkpolder wordt hard gewerkt om de wijk Wilgenrijk verder vorm te geven, aan onze eisen ten
aanzien van de geluidswal en verkeersmaatregelen in Maassluis wordt voldaan. Hoewel mooie,
vrijstaande huizen prima zijn, kunnen maar weinig mensen zulke kapitale woningen betalen. Daarom
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handhaven wij de door de PvdA in de gemeenteraad afgedwongen minimaal 25% betaalbare huizen in
de Dijkpolder en maken dat liever nog een hoger percentage. De Dijkpolder is ook een wijk die zich bij
uitstek leent voor experimenten: Tiny Houses, energie neutrale woningen, middeldure huur in de
particuliere sector, particulier opdrachtgeverschap: in de Dijkpolder is er ruimte voor.
Kapelpolder
De Kapelpolder is een wijk waar wonen en werken vlak naast elkaar bestaan. Daarom verdient de
leefbaarheid er bijzondere aandacht. De PvdA vindt dat de nieuwe woningbouw in de Kapelpolder zo
snel mogelijk moet worden gebouwd en moet passen bij de huidige sociale structuur van de wijk het
Stort: sociale huur, van hoge kwaliteit. Leegstaande bedrijfsgebouwen in deze wijk zorgen voor
verloedering. Die moeten zo snel mogelijk worden gevuld of vervangen. Anders worden deze panden
vervangen voor woningbouw.
De Dijk
De kavels op bedrijfsterrein De Dijk moeten zo snel mogelijk worden verkocht. Vooral aan bedrijven die
ook veel werkgelegenheid met zich meebrengen. De bedrijven moeten goed worden ingepast in het
groene profiel langs de Nieuwe Waterweg.
De PvdA vindt dat bij de verdere ontwikkeling van De Dijk de verkeerstechnische aansluiting van het
nieuwe bedrijventerrein op de Vlaardingsedijk verkeersveiliger moet worden. De snelheid van het
doorgaand verkeer wordt verlaagd door extra verkeersmaatregelen, waarbij de aanleg van een rotonde
op de Vlaardingse Dijk onze voorkeur heeft. Het gebied rondom de spoorwegovergang moet veiliger
worden voor fietsers en voetgangers.
Kade
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de bouw van een nieuwe wijk van ongeveer 600
woningen op het oude terrein van Conline. De PvdA heeft daar afgedwongen dat er minimaal 33%
sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Goede ontsluiting van de nieuwe wijk is van belang voor de
bewoners van het Hoofd en de nieuwe wijk. De PvdA is en blijft voorstander van het via een tunnel
doortrekken van de Laan 40-45 naar de Veerstoep. Als dat echt onmogelijk is, zijn er slimme maatregelen
nodig om het extra verkeer veilig en soepel af te wikkelen.

Voor de PvdA betekent dat:








Bij alle projecten extra inzet op de leefbaarheid wordt gezet. Bij herstructurering, maar ook bij
nieuwe wijken.
Ontwikkelaars dienen daarom ook bij te dragen aan de voorzieningen in de stad: van verkeer tot
cultuur.
De wijk Balkon wordt afgebouwd, met voldoende betaalbare woningen in de koop en huur.
De herstructurering van de Burgemeesterswijk wordt afgerond, waarbij meer dan 40% van de
woningen in de wijk sociale huurwoningen worden. Extra woningen voor grote gezinnen en
seniorenhuisvesting horen daar ook bij.
Het parkeerterrein op de locatie van de oude RK Kerkterrein niet wordt volgebouwd.
Er meer seniorenwoningen met ontmoetingsruimtes worden gebouwd in Sluispolder West.
De uitverhuizing van de Vliet zeer zorgvuldig gebeurt met maatwerk en ondersteuning voor
bewoners. Sloop is pas aan de orde als de nieuwe Vliet klaar is en de bewoners van de huidige Vliet
er heen zijn verhuisd.
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In Wilgenrijk nieuwe ontwikkelingen de ruimte krijgen: tiny houses, nul op de meter woningen,
particulier (collectief) opdrachtgeverschap. Dat laat voldoende ruimte voor minimaal 25% betaalbare
woningen.
Het Pot terrein in de Kapelpolder zo snel mogelijk wordt bebouwd met nieuwe sociale huurwoningen
en de leegstaande panden in de wijk worden gevuld of vervangen.
Bedrijventerrein de Dijk moet worden ingevuld met bedrijven die veel werkgelegenheid opleveren
en dat de verkeerssituatie op de Dijk
Op de Kade minimaal 33% sociale woningen worden gebouwd en mogelijke risico’s voor vervuilde
grond volledig bij de ontwikkelaar blijven.
Het verkeer van de Kade – en daarmee ook het Hoofd- goed en veilig wordt afgewikkeld, via een
tunnel van Laan 1940-1945 naar de Kade. Voor fietsers en voetgangers zijn maatregelen nodig om
het Havenplein en de Prinses Julianalaan veiliger te maken: een vrij liggend fietspad langs de
Julianalaan, waarbij de beeldbepalende bomen worden behouden.
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6 E CONOMIE
Maassluis maken we samen economisch sterk. Goed draaiende bedrijven zijn essentieel voor de
werkgelegenheid in Maassluis. Een florerende lokale economie is van belang voor Maassluis en nodig om
te kunnen investeren in de kwaliteit van de stad. Die hoge kwaliteit maakt ook dat dat bedrijven zich
graag in Maassluis vestigen. En dat zorgt ervoor dat meer Maassluizers zeker zijn van een goed werk.
Werkgevers hebben ook een grote sociale rol: ze hebben mensen vaak al jaren in dienst en kennen de
gezinnen die van hun werknemers afhankelijk zijn. Bedrijven spelen ook een belangrijke
maatschappelijke rol: ze geven kansen aan mensen met een arbeidsbeperking of mensen die een zetje in
de rug nodig hebben en ze investeren in opleidingen en duurzaamheid. Ook voor evenementen en
kleinschalige activiteiten die de inwoners van Maassluis binden zijn bedrijven van belang: soms
financieel, soms in organisatie.
Bedrijven die goed draaien, pakken die maatschappelijke rol makkelijker dan bedrijven die het moeilijk
hebben. Het is dus in ieders belang dat de ondernemers in de stad succesvol zijn. Voor een goed lokaal
ondernemingsklimaat is het belangrijk dat het gemeentebestuur nauw samenwerkt met de lokale
ondernemers en de diverse winkeliersverenigingen.
Bedrijventerreinen
Nieuwe bedrijven die zich vestigen in Maassluis mogen geen zware belasting vormen voor het milieu. De
PvdA vindt dat op de locaties De Dijkpolder en De Kade wonen en werken hand in hand kunnen gaan. Bij
de bebouwing van deze locaties dient rekening gehouden te worden met het groeiend aantal
zelfstandige ondernemers (zelfstandigen zonder personeel) dat vanuit huis werkt. Bij het
bedrijventerrein de Dijk kiezen we voor bedrijven die veel banen opleveren.
Winkelcentra
De Koningshof en de Binnenstad zijn flink opgeknapt de afgelopen jaren. Het is belangrijk om dat de
komende jaren verder uit te bouwen: zodat dit aantrekkelijke winkelgebieden blijven en de
werkgelegenheid daar stijgt. Gratis parkeren bij de winkelcentra blijft daarom behouden.
Binnenstad
De historische binnenstad biedt goede mogelijkheden om het toerisme te versterken. Het pand
Maassluis info, de citymarketing via ErvaarMaassluis en de ontwikkeling van de Museumhaven speelt
hierbij een belangrijke rol. Ook de openstelling van de Monstersche Sluis zal een positieve uitwerking
hebben op toerisme en economische ontwikkeling, de bestaande jachthaven aan de Vliet moet daarbij
betrokken worden.

Voor de PvdA betekent dat:





Het ondernemingsklimaat in Maassluis verder wordt bevorderd, door onder andere optimale
samenwerking tussen gemeente en ondernemers.
Met een clustergewijze aanpak kunnen bedrijven elkaar versterken. Rondom de Haven, rondom Lely,
maar ook in de dienstverlening.
De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs verder wordt versterkt. Leerlingen van nu zijn
de werknemers van de toekomst!
Er een ruim winkelaanbod is, inclusief de zondagsopenstelling.
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Langdurige leegstand wordt aangepakt via de nieuwe leegstandverordening, die we over de hele
stad gaan invoeren.
We in een compacte en sfeervolle Binnenstad investeren. De ruimte rond de Koningshoek verder
wordt ontwikkeld met woningbouw die het mogelijk maakt voor jongeren om hun eerste woning te
verkrijgen (kopen) en ouderen om daar met zorg op maat te kunnen wonen.
Er goede woon-werk-huisvesting is voor zelfstandigen zonder personeel en dat er tevens een
voorziening komt met flex-werkplekken.
Glasvezelnetwerken ook op bedrijventerreinen worden aangelegd.
De haven moet ook worden gebruikt als een haven: hij moet op diepte blijven, goed beheerd. De
belangen van het bedrijfsleven worden daarbij nadrukkelijk gebalanceerd met de museumhaven.
Bij de verkoop van kavels aan de Dijk nadrukkelijk wordt ingezet op een forse impuls in de
werkgelegenheid.
We stimuleren dat het midden en kleinbedrijf samen optrekt om landelijke en Europese subsidies
binnen te halen voor onderzoek en innovatie.
We het toerisme versterken t.b.v. de lokale economie. Maassluis kan de toerist vele mogelijkheden
bieden met haar historische Binnenstad, het groen in en rond de stad en het waterrijke achterland.
De passantensteiger beter wordt benut, want lege steigers leveren helemaal niets op.

16

V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A P V D A M A A S S L U I S 2 01 8 - 2 0 22

7 V ERKEER
Maassluis maken we samen verkeersveiliger en bereikbaar. Met de auto, maar vooral ook met de fiets
en het openbaar vervoer. Een goede afwikkeling van het (gemotoriseerde) verkeer is daarvoor van
belang. Binnen de gemeente stelt de PvdA veiligheid in het verkeer altijd boven snelheid. Gemotoriseerd
verkeer levert geluidsbelasting, parkeerdruk en vuile lucht op. Wandelen en fietsen willen we daarom
stimuleren. De PvdA kiest ervoor de overlast van verkeer zo klein mogelijk te maken.
Laan 1940-1945 is op aandringen van de PvdA aangepast en van rotondes voorzien en nieuwe
verkeerslichten bij Julianalaan. Daarmee is de weg een mooie entree van de stad geworden. Er is nu een
betere doorstroming, minder geluidsoverlast en het langzaam verkeer heeft voorrang.
Met de toestemming van de bouw op de Dijkpolder zijn afspraken gemaakt over de benodigde
verkeerskundige aanpassingen die met buurgemeenten moeten worden vormgegeven rondom de A 20
afritten 6 (Coldenhove) en 7 (Oude Veiling). Dat duurt nu te lang! De oversteek voor leerlingen bij de
Oude Veiling is te gevaarlijk en de doorstroming in de spits is niet goed.
Parkeren
Parkeren is ergernis nummer één in de meeste wijken. De afgelopen jaren zijn in diverse wijken concrete
problemen aangepakt. De komende periode wil de PvdA het huidige beleid voorzetten: in nauw overleg
met bewoners problemen oplossen of, waar dat niet mogelijk is, de problemen verzachten.
Fietsen en voetgangers
Fietsen moet een beter en aantrekkelijk alternatief worden voor de auto. Daarom moet er meer worden
geïnvesteerd om het fietsen aantrekkelijk te maken. Ook voetpaden moeten goed worden onderhouden,
zeker gelet op ouderen, schoolgaande kinderen en mensen die hulpmiddelen gebruiken (rollators,
kinderwagens).
Openbaar vervoer
Goed openbaar vervoer is belangrijk voor alle Maassluizers. Met de RET metro op de Hoekse Lijn is dit
het moment voor de regio brede invoering van gratis OV voor de minima, net zoals dat in Schiedam is
ingevoerd en het daar positieve resultaten oplevert. De kosten van vervoer vormen zo geen hindernis
meer voor het zoeken van werk, volgen van opleiding en onderhouden van sociale contacten.
Busvervoer
De buslijnen in Maassluis door de komst van de lightrail op de Hoekse Lijn staan onder de druk. De PvdA
wil de huidige buslijnen met hun dienstregeling behouden. Vooral in de spits voorzien de bussen in een
behoefte. Mocht met nieuwe bezuinigingen van de regio het busvervoer worden getroffen, dan ziet de
PvdA een kleine, maar frequent rijdende ‘ringbus’ door Maassluis, die reizigers naar de stations brengt
als serieuze optie. Met een kleinere bus kunnen ook meer wijken worden aangedaan.
Geen Blankenburgtunnel
De PvdA Maassluis was, is en blijft tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. Die tunnel is onzinnig,
omdat het verkeer alsnog op de ring rond Rotterdam terechtkomt. En de Blankenburgtunnel verwoest
een eeuwenoud, prachtig landschap. Er is ook een prima alternatief dat de ruit van Rotterdam echt
ontlast: het Oranjetracé. De PvdA Maassluis zal blijven strijden tegen de Blankenburgtunnel. Totdat de
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spa de grond in gaat zijn er nog kansen om het tegen te houden. Als de Blankenburgtunnel er ondanks
het verzet toch komt, moet deze goed mogelijk worden ingepast: niet zien, horen of ruiken en optimale
inpassing in het polderlandschap.

Voor de PvdA betekent dat:


















Geluid- en milieuoverlast als gevolg van verkeersdrukte wordt voorkomen of beperkt, o.a. door een
geluidsscherm langs de A20 voorzien van zonnepanelen.
De route P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat, Marelplein, Wagenstraat geen doorgaande route door
de stad meer moet zijn. De PvdA blijft proberen op de PC Hooftlaan veiliger te maken.
We investeren in veilige maatregelen die het langzaam verkeer beschermen: overal in de stad moet
de verlichting het doen! Bij de rotondes op Laan 1940-1945 worden extra maatregelen genomen om
het veiliger te maken.
We elektrisch vervoer (auto en fiets) stimuleren en faciliteren. O.a. door het realiseren van meer
openbare laadvoorzieningen in centrumgebieden en woonwijken, realistisch en klantvriendelijk
beleid met laadpalen voor bewoners zonder eigen parkeerplaats.
We de afritten 6 en 7 van de A20 aanpassen, zodat fiets- en autoverkeer van en naar Maassluis veilig
door kan stromen.
Nieuwbouw projecten in bestaande wijken moeten worden gebruikt om bestaande
parkeerproblemen op te lossen, niet te verergeren.
We parkeerproblemen oplossen in bestaande wijken in nauw overleg met bewoners door aanleg van
extra plekken. Bij voldoende draagvlak onder bewoners kan worden overgegaan tot ‘parkeren voor
vergunninghouders’.
We terughoudend omgaan met ‘parkeren op eigen terrein’ (vaak staan die plaatsen leeg en is er
geen ruimte op straat om te parkeren). Geen grond meer uitgeven als ‘mandelig gebied’, waar
bewoners zelf voor straatverlichting en onderhoud moeten zorgen.
De winkelcentra moeten goed bereikbaar zijn: lopend, per fiets en auto. In het belang van
ondernemers en winkelend publiek moet parkeren goed en zonder betaling blijven. Het
parkeerterrein aan de P.C. Hooftlaan/Zuidvliet (oude RK kerk) voorziet in een grote behoefte, de
PvdA wil dat grotendeels behouden voor parkeren en/of evenementen.
We sluipverkeer tegen gaan. Onder meer door betere handhaving en fysieke maatregelen op
Noordvliet en Zuidbuurt.
We de Vloot beter bereikbaar maken. Permanent openstellen van de ‘ambulance doorgang’ op de
oude Maasdijk/Vloot en ander parkeerregime (slagboom) bij de seniorencomplex De Vloot ten
behoeve van de bewoners.
We in Maassluis parkeren gratis houden. Daar waar de parkeerdruk te groot wordt is er mogelijkheid
om parkeervergunningen in te voeren (met blauwe zones).
Handhaving van blauwe zones en tegengaan van fout parkeren moet weer regel worden in
Maassluis.
We de voetpaden verbeteren en meer geasfalteerde, vrij liggende en voldoende brede fietspaden
aanleggen: o.a. langs de Merellaan, Kwartellaan en Uiverlaan.
Beter onderhoud aan wegen en fietspaden: opknappen, asfalteren van fietspaden langs Albert
Schweitzerdreef, Nobeldreef en Westlandseweg.
We voor behoud van de gratis bewaakte fietsenstalling bij de Koningshoek zijn.

18

V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A P V D A M A A S S L U I S 2 01 8 - 2 0 22










Er goede en veilige stallingen bij andere centrumfuncties komen: Binnenstad en Metrohaltes. In de
wijken met veel portiekflats moet erop straat voldoende stallingruimte zijn, waar fietsen veilig
kunnen worden gestald.
We extra inzetten op het veiliger maken van (woon-school) routes, vooral voor fietsers en
voetgangers. Ook het parkeren rondom scholen hoort hier bij: stimuleren van fietsen, handhaven
regels en aanleggen Kiss en Ride plaatsen.
We fietsstraten willen aanleggen: o.a. de Noordvliet (van P.C. Hooftlaan tot Rozenlaan) en Zuidvliet
(van PC Hooftlaan tot de Potgieterstraat). De fietsers zijn de hoofdgebruikers, auto’s langzaam
rijdend te gast.
De Hoekse Lijn zo snel mogelijk moet gaan rijden, tot die tijd het vervangend vervoer beter moet
functioneren: meer bussen, betere schuilplaatsen, rijden over de vluchstrook.
We samen met Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam (inc Hoek van Holland) naar hetzelfde regime
op de Hoekse Lijn gaan: gratis OV voor mensen met een laag inkomen. Dat zorgt voor meer sociale
contacten en geen drempels voor studie, stage of het zoeken naar werk.
Station Schiedam centrum een intercity station moet blijven.
Het busvervoer in Maassluis na de Hoekse Lijn op niveau moet blijven: ook in de weekenden en
avonden.
Op termijn een ringbus door de stad een oplossing kan zijn: meer door de wijken naar de haltes van
de Hoekse Lijn.
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8 D UURZAAMHEID , LEEFOMGEVING EN NATUUR
Maassluis maken we samen duurzamer. De gemeente, een enkel bedrijf of een inwoner alleen bereikt
weinig. Om de verduurzaming succesvol te maken moeten we samenwerken.
Duurzaamheid is een te pas en te onpas gebruikt containerbegrip is geworden. Dus de PvdA blijft zo
concreet mogelijk strijden: het gaat over de luchtkwaliteit, over energiebesparing, duurzame
energieopwekking, over voldoende en schoon groen in de woonomgeving. De inwoners van onze mooie
stad moeten er zeker van zijn dat ze hier goed kunnen leven, dat de lucht geen ziektes veroorzaakt, dat
je niet gek wordt van de herrie, dat je gewoon kan zwemmen in het buitenwater en dat onze huizen niet
onder water komen te staan.
De PvdA zet zich al jaren in voor meer duurzaamheid in Maassluis. De klimaatverandering, de toename
van regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook Maassluis heeft een bijdrage te leveren aan
het verduurzamen van ons land, de gemeente heeft de ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Het
energieakkoord en het klimaatakkoord stellen de doelen en de ambities: maar dat moet uiteindelijk ook
in onze gemeente worden gerealiseerd.
En de verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig. De gemeente richt zich op duurzame
projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid
ten goede komen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren
van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel voordeel.
Maassluis ligt pal tegenover een van de grootste chemisch industriële complexen van Europa. De PvdA
wil via regionale en landelijke samenwerking steviger eisen stellen aan de chemische industrie met
hardere sancties als de regels worden overtreden. De veiligheid en het woongenot van onze inwoners
moet beter worden bewaakt, dat hebben bedrijven als Odfjell en Abengoa wel aangetoond.
Bij duurzame energie gaat het vaak over lastig te begrijpen termen als megawatts, petajoules en
percentages energieneutraal. Dat is meer dan jammer, want het gaat juist om een onderwerp dat
iedereen aangaat: iedereen gebruikt elektriciteit en gas in huis. Met de verduurzaming van de energie
wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarmte of
zonnepanelen. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet
dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Het in Parijs bereikte
Klimaatakkoord onderstreept de urgentie van de energietransitie. Wij geloven ook, dat duurzaamheid
een bijdrage kan geven aan onze lokale economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de
vruchten van. Als meer bedrijven volgen, kan onze gemeente de bakermat zijn van een duurzame,
energie neutrale gemeente.
De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten
onderzoeken in onze gemeente, dus ook wind- en zonne-energie. Onze ligging langs de Nieuwe
Waterweg (het Scheur) zorgt voor veel wind in de stad. Die kan veel beter worden benut voor
energieopwekking, ook binnen de stedelijke omgeving.
Wij willen schoner en zichtbaar aantrekkelijker water in onze gemeente. Daarvoor is het nodig dat de
chemische en ecologische waterkwaliteit verbetert. In een groot deel van ons oppervlaktewater zit
bijvoorbeeld nog teveel meststof, bestrijdingsmiddelen, PAK’s (teerachtige stoffen) en zware metalen als
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koper en zink. Onlangs bleek bij de massale vissensterfte in de Zuidvliet hoe kwetsbaar de natuur is en
dat het moeilijk was te achterhalen waar die verontreiniging vandaan kwam.
In de stedelijke gebieden is het rainproof ontwikkelen van wijken en gebouwen steeds belangrijker. Deze
maatregelen zijn belangrijk tegen opwarming en hittestress in de stad. In de landelijke gebieden zullen er
meer mogelijkheden voor waterberging moeten komen om het water uit de lucht en rivieren op te
kunnen vangen op hoogtijdagen. Daarnaast zullen er ook maatregelen moeten worden genomen om
door droogte veroorzaakte problemen aan te kunnen. De PvdA zoekt zoveel mogelijk de verbinding
tussen waterberging en andere terreinen, zoals recreatie en energieopwekking.
Afvalscheiding
De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval, die gestort of verbrand wordt, zoveel mogelijk moet worden
teruggebracht. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. Daarom zijn wij
voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden en de goedkoopste manier van
afvoeren wordt gevonden. Helaas voldoet Maassluis nog steeds niet aan de gestelde doelen qua
afvalscheiding.
De PvdA is voor verbeteren van de afvalscheiding, in iedere wijk! Een systeem van Diftar of omgekeerd
inzamelen is gelet op het hoogstedelijke karakter van Maassluis niet realistisch. Op initiatief van de PvdA
is ingevoerd dat alle laagbouwwoningen een groene kliko krijgen, zodat bewoners het tuinafval en
andere GFT ook beter afvoeren. Groen apart afvoeren zorgt voor minder restafval dat naar de
verbrandingsovens gaat. Ook het scheiden van PMD (plastic en metalen verpakkingen en
drankenkartons), glas, papier en kleding zorgt voor minder restafval.
Natuur
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de
omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is.
Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen.
Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden.
De PvdA vindt het belangrijk dat er goede fiets- en wandelvoorzieningen in stand gehouden worden en
bijkomen. Daarbij zal er ook ruimte moeten zijn voor actieve recreatie in de stad en aan de randen van
de stad.
Maasluis moet een actieve rol blijven spelen bij het bewaken van de natuurwaarde van de Oranje
buitenpolder en het in stand houden van de authentieke waarde van het Midden Delflandgebied zoals
vastgelegd in het Landschaps- ontwikkelingsplan Midden Delfland (LOP).

Voor de PvdA betekent dat:




Wij, conform de door de PvdA ingediende klimaatwet, een lokale klimaatverordening of agenda
opstellen. Daarin stellen we concrete doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen,
bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. Alle technieken
kunnen worden ingezet om de doelen te behalen.
Er een flinke impuls komt in energiereductie van de bestaande woningen: we gaan het gebruik van
warmtepompen en zonnepanelen stimuleren door voorlichtingscampagnes, subsidies te verstrekken
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en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen aan particulieren voor het plaatsen van
zonnepanelen.
Ook in bijzondere stadsgezichten en op monumenten, onder voorwaarden, zonnepanelen mogen
worden geplaatst.
We al onze gemeentelijke gebouwen en verenigingen met geschikte daken voorzien van
zonnecollectoren.
Wij met de corporaties afspraken maken over kleinschalige energieopwekking voor en door
huurders. Zo stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders.
Wij eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking stimuleren via ons lokale
energieloket.
Alle sociale woningen binnen 5 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken we bindende afspraken
met Maasdelta. De netto woonlasten mogen daarbij niet omhoog gaan.
Wij de totstandkoming van energiecoöperaties stimuleren waarin bewoners gezamenlijk energie
gaan opwekken. Dat doen we door inhoudelijke ondersteuning (bijvoorbeeld juridisch) te leveren,
maar ook door subsidies op zonnepanelen, warmte-koude-opslag (WKO) en voor andere
veelbelovende duurzame energietechnologie. De toegang tot dit type coöperaties en initiatieven
moet ook geborgd zijn voor mensen, die niet direct zelf een investeringsbedrag op tafel kunnen
leggen.
De gemeente 100% duurzame stroom zal inkopen. Ook onze leveranciers en subsidie ontvangende
organisaties zullen hiertoe worden aangezet.
Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen we duurzaamheid en energie(voorziening)
opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw.
We duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren. Zo
willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende
technologieën zoals warmte-koude-opslag en ledverlichting.
Alle openbare straatverlichting overgaat op LED verlichting: dat scheelt enorm in energie!
We in samenwerking met het waterschap een plan van aanpak opstellen, gericht op de verbetering
van de waterkwaliteit en het opvangen van regenwater.
De openbare ruimte natuurlijk, ecologisch, en zonder gebruik van giftige stoffen beheerd wordt. Ook
als delen daarvan door anderen wordt onderhouden!
We onze stad rainproof maken door een waterdoorlatend straatwerk, de afvoer van schoon
hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen, en rainproof
daken in de stad.
Er bij nieuwbouwplannen, herbestemming en transformatie een watertoets wordt uitgevoerd en de
aanbevelingen worden opgevolgd. Er energie neutraal en gas loos wordt gebouwd.
Wij burgers aan moedigen om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan door minder
tegels te gebruiken, meer groen te planten, en door de regenpijp niet naar de riolering te leiden,
maar naar eigen grond of een regenton/- reservoir.
In het water van de Vlieten en de Oranjeplas moet kunnen worden gezwommen zonder er ziek van
te worden.
De chemische industrie moet gehouden worden aan strenge normen en overtredingen strenger
aanpakken.
Huishoudens hun afval gratis bij de Milieustraat kunnen blijven afgeven om illegale stort te
voorkomen.
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Er in onze gemeente meer plekken komen voor gescheiden afvalinzameling: ook plastic, papier,
kleding enzovoorts. Bij iedere papierbak staan minimaal ook bakken voor plastic en glas.
De kinderboerderijtjes in de stad toegankelijk worden en het niet slechts achter een hoog hek naar
beesten kijken is.
Het hondenbeleid strak wordt nageleefd. Hondenpoep is een grote ergernis van bewoners maar ook
een risico voor de volksgezondheid. Overtreders worden actief opgespoord en stevig bekeurd. Ook
de poepzuiger zal blijvend worden ingezet.

8.1.1
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9 Z ORGZAAM SAMENLEVEN
Maassluis maken we samen zorgzamer. Want als je ziek bent, of iemand uit je naaste omgeving, dan is in
één klap al het andere onbelangrijk. Je bestaan wankelt. Je wilt de zekerheid dat je zo goed mogelijk
geholpen wordt. Dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die nodig is. Dat je er niet alleen voor staat. Dat
moet gegarandeerd zijn. En als dat niet zo is, moet de gemeente de instellingen of bedrijven dwingen die
zekerheid te geven.
De PvdA kiest daarom voor een zorgzame stad, waarin iedereen een goed leven heeft, ook als je zorg of
ondersteuning nodig hebt. Zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid, een gemeenschappelijke taak van
inwoners, overheid en maatschappelijk actieve partijen. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en
ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat
het hardst nodig hebben. De gemeente werkt verder om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij
mensen te organiseren bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht van mensen en hun
netwerken te versterken. Het wijkteam (Vraagraak) heeft daarin een grote rol. De taken die van het Rijk
naar de gemeente zijn gekomen op het gebied van zorg, jeugd en arbeid hebben we sociaal ingevuld. Nu
staan we voor de uitdaging om na een zachte landing ook nieuwe kansen te grijpen om hogere kwaliteit
van zorg voor de inwoners te realiseren.
De PvdA wil ervoor zorgen dat alle inwoners van Maassluis, die ondersteuning nodig hebben, deze ook
krijgen. Dit betekent dat deze voorzieningen toegankelijk en bereikbaar dienen te zijn. Goede
voorlichting en informatie zijn onmisbaar. We accepteren niet dat mensen tussen wal en schip
terechtkomen.
Het geld dat de gemeente voor het sociaal domein ontvangt, moet ook voor dat doel worden gebruikt.
Bij de PvdA gaat er geen geld van zorg of ondersteuning naar de lantarenpalen!
Iedereen telt mee
Maassluis maken we samen gezelliger. Voor de PvdA is het voorkomen van uitsluiting en eenzaamheid
de grote sociale opgave. Door de vergrijzing zal meer moeten worden geïnvesteerd in zorg en welzijn
voor ouderen. Dat geldt ook voor de ondersteuning van mantelzorgers en het intensiveren van
vrijwilligersbeleid. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar goede voorbeelden in andere gemeenten.
Werken in de zorg
Er werken veel Maassluizers in de zorg. Werk dat enorm belangrijk is en vaak fysiek en mentaal zwaar is.
Vooral de mensen die werken in de thuiszorg lijken soms het kind van de rekening te worden. De PvdA
zal zich maximaal inzetten om de werkenden in de zorg te steunen. Zij hebben recht op goede
arbeidsvoorwaarden (salaris, werktijden, bureaucratie etc.) en verdienen steun en respect van alle
Maassluizers voor het vaak onmisbare werk dat ze verrichten. Dat moet ook in de inkoop van
zorgaanbieders verankerd blijven.
Mensen met beperkingen
Ook mensen met een beperking tellen mee in Maassluis. We zorgen voor begeleiding naar werk of,
indien noodzakelijk, een beschutte werkplek (zie werk en inkomen). We zorgen dat mensen zelf zo veel
mogelijk eigen baas kunnen zijn over hun leven om met de benodigde hulp mee te doen in de
samenleving. De PvdA vindt dat goede vervoersvoorzieningen daarbij horen. Via de Wmo wordt een
gerechtvaardigd verstrekkingenbeleid gevoerd. Sinds 2016 is het VN verdrag inzake mensen met een
24

V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A P V D A M A A S S L U I S 2 01 8 - 2 0 22

beperking van kracht in Nederland. Ook Maassluis moet daarom stappen zetten om alle knelpunten in
openbare ruimte, in openbare gebouwen en openbare voorzieningen zo snel mogelijk op te lossen.
Woonservicezones
mede dankzij de inzet van de PvdA is de Vloot gerealiseerd, een prachtige woonservicezones. De andere
twee woonserviceszones (west en centrum) worden nog verder uitgebouwd. Samen met de inwoners en
in nauwe samenwerking met Maasdelta, zorg- en welzijnsinstellingen en andere organisaties wil de PvdA
nieuwe kwaliteiten in de buurten op het gebied van welzijn, zorg en veiligheid toevoegen. Nadrukkelijk
wordt hierbij ook gekeken naar woon- en leefmogelijkheden voor mensen met een beperking.
Preventie en opvang
De PvdA wil de gezondheid van de Maassluise inwoners bevorderen. Mogelijkheden op preventief
terrein worden optimaal benut. Goede zorg en opvang voor daklozen en alcohol- en drugsverslaafden
komen ten goede van de kwaliteit van de stad en de inwoners die hulp nodig hebben.
Vlietlandziekenhuis blijft een volwaardig ziekenhuis
De positie van het Vlietlandziekenhuis als volwaardig ziekenhuis is onzeker. Maassluis en de regio
hebben recht op een volwaardig ziekenhuis. De PvdA wil dat de gemeente, samen met de
buurgemeenten, zich maximaal inzet om het ziekenhuis in zijn geheel te behouden. De PvdA heeft volop
bijgedragen aan een brede lobby om de kraamzorg te behouden; er zal meer nodig zijn om het
schrappen van functies te voorkomen.

Voor de PvdA betekent dat:












Maatschappelijk aanbesteden als instrument wordt ingezet om als gemeente samen met inwoners
en professionals nieuwe zorg- en welzijnsmogelijkheden te realiseren.
Zorg en welzijn dicht bij de inwoners beschikbaar zijn.
Er betere en heldere informatie over alle voorzieningen en regelingen zijn. Betere benutting van
informatiepunten door o.a. voorlichting over Vraagraak.
Formulieren en regels worden vereenvoudigd.
Zorg en Welzijn niet los van elkaar te zien zijn: ze horen bij elkaar en zijn niet met een schaartje te
knippen. De combinatie van zorg, welzijn, werk en inkomen (participatiewet) biedt nieuwe
mogelijkheden die beter kunnen worden gebruikt.
Wij voor het gebruik van verschillende vormen van een persoonsgebonden budget (PGB) zijn. Hierbij
wordt het doel, “zelfstandigheid bevorderende werking”, scherp voor ogen gehouden. Fraude
pakken we hard aan.
We een specifiek programma ontwikkelen voor oudere migranten ter voorkoming van een dubbel
isolement. Ook het leren kennen van de mogelijkheden van zorginstellingen krijgt hierin een plaats.
We met Vraagraak de toegang tot de zorg minder ingewikkeld willen maken. Minder regels, direct
contact, goede integrale zorgverkenning (signaleren eenzaamheid, eigen mogelijkheden netwerk
etc.).
Er een plan komt van gemeente en zorgaanbieders om integrale samenhangende zorgverlening
mogelijk te maken. Inkoop van zorg/preventie samen met de zorgverzekeraar wordt afgesproken.
Er extra mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning komen. Bij re-integratieverplichtingen wordt
rekening gehouden met mantelzorgtaken.
We extra gaan inzetten op het bestrijden van eenzaamheid bij zowel oud als jong.
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We contacten tussen jeugdigen en ouderen bevorderen, o.a. via onderwijs en maatschappelijke
stages.
Er een jaarlijks uitvoeringsprogramma komt voor het stimuleren van bewegen, gezond eten,
alcoholmatiging, voorkomen van depressies en preventie van verslaving.
Er een toegankelijkheidsprogramma komt waarin de openbare ruimte en publieke voorzieningen
volledig toegankelijk worden gemaakt. Stoepen worden binnen vier jaar voorzien van op- en afritjes
op die plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen
worden zo afgesteld dat je met een rollator niet een sprintje hoeft te trekken.
Het Vlietlandziekenhuis een volwaardig ziekenhuis moet blijven, zodat in Schiedam kraamzorg en
spoedeisende hulp beschikbaar blijven.
Dat organisaties, die betrokken zijn bij de uitvoering van de WMO, jeugdzorg en de participatiewet
periodiek beoordeeld worden op ervaring, deskundigheid en de geleverde prestaties.
Bij de inkoop van zorg het sociale aspect centraal staat. Belangrijk is dat de zorgaanbieder werkt met
voor de patiënten vertrouwd en professioneel personeel, bij voorkeur zoveel mogelijk in vaste
dienst.
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10 G OED W ERK EN INKOMEN VOOR IEDEREEN
Maassluis maken we samen sterker en socialer Een stad waarin iedereen zeker is van goed werk en/of
eerlijk inkomen, zodat iedereen zeker is van brood op de plank en een dak boven zijn hoofd. Daar is PvdA
voor opgericht. In onze visie is werk meer dan een bron van inkomen. Goed werk betekent behalve
bestaanszekerheid ook sociale contacten, ontplooiing van je talenten en voldoening. Het gevoel dat je
meedoet in de samenleving. Wie geen baan heeft, of maandelijks maar moet afwachten hoeveel werk en
loon hij of zij ontvangt, leeft voortdurend in onzekerheid. Nog altijd zoeken te veel Maassluizers dag in,
dag uit naar een baan. De PvdA wil niet rusten voordat zij stuk voor stuk werk hebben gevonden dat bij
hun vaardigheden en interesse aansluit.
Voor die Maassluizers die langdurig, om uiteenlopende redenen, niet in hun eigen inkomen kunnen
voorzien heeft de gemeente een actieve zorgplicht die sociaal en rechtvaardig moet worden ingevuld.
Doel is dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij.
Werkgelegenheid
Een bloeiende economie in Maassluis en de regio vergroot de kans op werk. Maassluizers die zonder
werk komen te zitten, proberen we zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Wanneer dit niet mogelijk
is, zoeken we naar andere mogelijkheden: stages, onbetaald werk, scholing. Alle middelen en
mogelijkheden worden ingezet om snelle uitstroom naar werk mogelijk te maken.
Stroomopwaarts/ participatiewet
Stroomopwaarts voert namens Maassluis de participatiewet uit: ze verstrekt namens de gemeente de
uitkeringen en zorgt voor beschut werk en re-integratie. De PvdA vindt dat de kwetsbare mensen die in
de sociale werkplaats werken zo veel mogelijk geholpen moeten worden om het beste uit zichzelf te
halen. De sociale werkplaats (voorheen Dukdalf) is een mooi bedrijf dat het beste uit mensen haalt en
voor mensen met een arbeidsbeperking een goede beschutte werkplek biedt. Bij de veranderingen die
de komende periode op de rol staan, blijven de mensen centraal staan. Het participatiebudget zal
maximaal worden benut om de kansen van mensen op werk te vergroten. Ondanks de aantrekkende
economie zien we dat het aantal mensen in de bijstand is gestegen, is er een impuls nodig om meer
mensen aan het werk te helpen. Jongeren tot 27 jaar moeten met alle mogelijkheden worden
gestimuleerd om hun startkwalificaties (diploma’s) te halen en hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten.
De PvdA Maassluis wil een aantal extra ploegen met werkervaringsplaatsen starten met mensen die
vanuit Stroomopwaarts werken voor de stad: in het groenbeheer, bij toezicht en handhaving, in het
stadhuis, bij de bibliotheek, het zwembad. Plustaken waarvoor geen banen wijken, maar waarvan de
stad beter wordt en de betreffende mensen eerder naar werk worden geleid. De PvdA wil daar fors werk
van maken en oplopend tot structureel 50 werkervaringsplekken creëren met als doel doorstroom naar
een reguliere baan. Daarnaast komen er 20 vaste gesubsidieerde basisbanen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Het nieuwe kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66 en CU) wil 500 miljoen bezuinigen en een einde maken aan
de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking en die vervangen door
loonkostendispensatie. Werkgevers betalen straks maar een klein deel van het salaris en de gemeente
moet dat aanvullen tot aan bijstandsniveau. Dat houdt in dat deze groep mensen straks minder dan het
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wettelijk minimumloon verdient. De PvdA vindt dit principieel onjuist en zal zich daar vurig tegen
verzetten.
Zeker werk met een eerlijk loon
De groeiende ongelijkheid in Maassluis voelt en is onrechtvaardig. Dag in dag uit steken mensen hun
talent en energie in hun werk; waarom worden ze dan zo ongelijk beloond? De zekerheid van werk en
inkomen is oneerlijk verdeeld. De PvdA zou de PvdA niet zijn als we niet voor meer gelijkheid in beloning
zouden strijden. Wij zetten ons in voor wie niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er is geworden. Wij
komen op voor mensen die te weinig verdienen om rond te komen. We willen geen werkende armen.
De PvdA wil dat de gemeente zelf zoveel mogelijk vaste banen biedt, het aantal tijdelijke banen
terugdringt en zeker niet onder het minimumloon betaalt. Tijdelijk werk is alleen voor het opvangen van
‘piek en ziek’ en voor specialistische werkzaamheden. Schoonmaak en reiniging zijn gemeentelijke taken
en daarmee ook gemeentelijke banen. Het percentage flexibele medewerkers van de gemeente mag
nooit groter zijn dan 10%.
Jongeren verdienen een goede start op de arbeidsmarkt. Daarvoor wil de PvdA veel meer mogelijkheden
creëren. Prioriteit is dat ze allemaal een diploma halen. We helpen jongeren een opleiding te vinden die
bij hun talent en motivatie past en uitzicht biedt op werk. Liefst in de klas en anders door een combinatie
van leren en werken. We laten (praktijk) scholen en bedrijven nauwer samenwerken, zoals in andere
gemeenten al volop gebeurt. Daarnaast zijn stages een uitstekende manier om de stap naar de
arbeidsmarkt te zetten.
Speciale aandacht gaat uit naar oudere mensen zonder werk. Veel mensen boven de 55 zitten nog vol
energie en ambitie, maar vinden moeilijker werk dan jongeren stadsgenoten. We gaan ouderen nog
meer ondersteunen met omscholing en sollicitatieadvies. We brengen ze in contact met werkgevers. En
als werken echt niet lukt, gaan we voor vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.
Armoedebeleid
De PvdA wil de armoede de stad uit. Daarom komen we op voor mensen die in armoede leven, vaak met
problematische schulden. De gemeente zorgt voor een adequaat vangnet voor mensen die langdurig
afhankelijk zijn van een uitkering. De PvdA vindt dat armoedebestrijding op een samenhangende manier
moet plaats vinden, met als doel dat iedereen zo veel mogelijk kan meedoen in de samenleving. Anno
2017 groeien nog altijd kinderen op in armoede, in Maassluis zo’n 11% van de kinderen. Waarbij een
goede fiets, ontbijt of verjaardagscadeautje er vaak niet af kan. Dat is te zot voor woorden. De PvdA wil
sociale uitsluiting voorkomen, zeker voor kinderen. Wij vinden dat elk kind moet kunnen meedoen sporten, mee op schoolreisje, een keer naar het museum, een cadeautje op de verjaardag en een nieuwe
winterjas. Ook in een arm gezin heb je daar recht op.
De PvdA wil problematische schulden van Maassluizers het liefst voorkomen, daar is de grootste winst te
behalen. Als mensen toch problematische schulden hebben, moeten de schulden zo snel mogelijk in
kaart gebracht en worden opgelost. Daarvoor zullen o.a. de partners in de schuldhulpverlening optimaal
moeten samenwerken en alle systemen eenvoudiger worden. Je moet nu bijna gepromoveerd zijn om de
regelingen te doorzien. Dat moet radicaal anders! Daarvoor moet ook worden
De grens voor armoedevoorzieningen blijft op tenminste 120% van het wettelijk sociaal minimum.
Simpelweg omdat er nog zoveel mensen niet bereikt zijn. Wij zetten het goede armoedebeleid van de
afgelopen jaren dus met kracht voort. De huidige budgetten blijven op peil.
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Voor de PvdA betekent dat:























Regionale samenwerking nodig is voor het zo snel mogelijk aan werk helpen van werklozen.
We werkervaringsplaatsen creëren en daarvoor overbodige regels bij de begeleiding van mensen
naar werk afschaffen.
Bij aanbestedingen afspraken worden gemaakt over werkgelegenheid voor mensen die een uitkering
hebben (social return).
De gemeente zelf zorgt voor voldoende stageplekken c.q. werkervaringsplekken. Ook worden er
arbeidsplaatsen gereserveerd voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.
De gemeente zo veel mogelijk werk zal inbesteden via Stroomopwaarts om zo veel mogelijk mensen
aan het werk te helpen.
We jeugdwerkloosheid bestrijden met een regionaal aanvalsplan jeugdwerkloosheid.
We ons niet neerleggen bij een carrière in de bijstand: jongeren onder de 27 jaar moeten onderwijs
volgen, een baan hebben of onderwijs combineren met werk.
In samenspraak met onderwijs en bedrijfsleven afspraken gemaakt worden over een betere
toeleiding voor technische beroepen, daar is een tekort aan goede krachten en zijn er banen.
We gaan terughoudend om met korten op uitkeringen, maar het blijkt soms noodzakelijk,
bijvoorbeeld mensen die frauderen of die medewerkers van de gemeente en Stroomopwaarts
bedreigen.
Mensen met een WSW indicatie zoveel mogelijk worden geleid naar werk in reguliere banen. Hun
mogelijkheden worden in een persoonlijk ontwikkelplan weergegeven.
Veel meer mensen aan het werk worden geholpen (oa via werkervaringsplekken) in de
gemeentelijke organisatie, of via verbonden partijen en verenigingen en organisaties in de stad.
Er activerend armoede beleid is gericht op voorkomen van armoede en sociale uitsluiting
De Rotterdampas voor een laag bedrag toegankelijk blijft voor de minima. Zo kunnen gezinnen met
een minimuminkomen blijven meedoen: cultuur, sport, spelen en vermaak.
Het op ons initiatief ingevoerde ‘kindpakket' voor kinderen die opgroeien in armoede onverkort
overeind blijft.
De sociale regelingen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met deeltijdwerk, ZZP-ers en andere
mensen met onregelmatig inkomen onder de normbedragen.
Mensen met een arbeidsbeperking niet onder het wettelijk minimumloon worden betaald en
Maassluis actief in verzet komt tegen zo’n loon.
Er geen wachtlijsten bij schuldhulp zijn en optimale samenwerking tussen alle betrokken
organisaties. Binnen maximaal 2 weken starten met de schuldhulpverlening.
In overleg met ervaringsdeskundigen een actieprogramma wordt opgesteld om armoede te
voorkomen en optimale schuldhulpverlening op te zetten: eenvoudiger, sneller en effectiever.
Ondersteuning van particulier initiatief schuldhulp (BOOM/Humanitas) doet recht aan het
maatschappelijk draagvlak om preventie van schulden mogelijk te maken, maar dat de regelingen zo
eenvoudig moeten zijn dat mensen ook zonder die steun aanspraak kunnen maken op
voorzieningen, al die niet met ondersteuning van de formulierenbrigade.
De voedselbank helaas nog hard nodig is. Ons streven blijft om de voedselbank overbodig te maken,
maar zolang het nodig is ondersteunt de gemeente de Voedselbank actief.
Wanneer zich een initiatief voor een sociale supermarkt in Maassluis meldt de gemeente daar alle
(ruimtelijke) steun aan verleent.
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11 O NDERWIJS
Maassluis maken we samen klaar voor de toekomst. Het beste onderwijs - wie wil dat niet voor de stad?
Gelukkig staan we als PvdA niet alleen in onze opvatting dat alle onderwijsinstellingen goed moeten zijn,
dat ieder kind zijn talent moet kunnen ontplooien, dat elke klas de beste meesters en juffen verdient en
dat ieder schoolgebouw tip top op orde is.
Gemende wijken, gemengde scholen
De PvdA hecht aan gemende scholen in gemengde wijken. Het is voor iedereen beter als er gemengde
klassen zijn. En omdat onze stad heel gemengd is het dan bizar is als scholen dat niet zijn.
Schooladviezen gebaseerd of afkomst, sociale klasse of andere zaken die niets met aanleg, werkhouding
of talent te maken hebben zijn volstrekt onacceptabel. Ieder kind verdient alle kansen om zichzelf te
ontplooien.
Voor goed onderwijs heb je goede schoolgebouwen nodig. De PvdA heeft de afgelopen jaren geknokt
voor investeringen in nieuwe scholen (Startpunt, de Westhoek, het Balkon en de nieuwbouw van het
Spectrum), maar er zijn nog een aantal slechte schoolgebouwen die betere huisvesting verdienen. Wij
willen daar snel in investeren.
Burgerschapsonderwijs verdient een veel belangrijker plaats op alle scholen. Juist in onze diverse stad is
het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren wat het vergt om vreedzaam samen te leven.
Daaronder valt je verplaatsen in de ander, omgaan met verschillen, de betekenis begrijpen van
democratische waarden, de vrijheid nemen en gunnen om jezelf te zijn en het voorkomen van
discriminatie en uitsluiting.
Scholen zijn niet alleen een plek waar kinderen leren, maar ook een plek van ontmoeting in de buurt.
Ouders treffen elkaar bij het halen en brengen van kinderen. Buurtactiviteiten worden in de school
gehouden. Schoolpleinen worden na schooltijd gebruikt om te spelen. Bij de bouw en herinrichting van
scholen is het belangrijk om de ontmoetingsfunctie zo veel mogelijk te verbeteren.
Goed onderwijs bestaat uit meer dan het leren van inzichtelijke vaardigheden. Tuinieren in schooltuinen,
museumbezoek, sportactiviteiten, muziekles en excursies - het zijn allemaal belangrijke leerervaringen.
Het is belangrijk dat alle kinderen op onze scholen voldoende in aanraking komen met het rijke culturele,
sportieve en historische aanbod dat Maassluis te bieden heeft. Ook komt elk kind in zijn schoolcarrière
minstens één keer langs in het stadhuis voor een les over de lokale democratie.
Het niet vinden van een stage mag nooit een reden zijn voor het niet voltooien van een opleiding.
Daarom pakken we het tekort aan stageplaatsen voor scholieren en studenten aan. De gemeente geeft
het goede voorbeeld met een groot stage-en trainee-aanbod. Scholen nemen hun verantwoordelijkheid
bij het regelen van stages, aangezien die deel uitmaken van het curriculum.
Voorkomen en bestrijden taalachterstanden
Taalachterstanden dienen preventief en vroegtijdig aangepakt te worden. Maassluis heeft daarbij
afgelopen jaren grote vorderingen gemaakt met het invoeren van de individuele aanpak. Speciaal
ontwikkelde programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die nu op peuterspeelzalen,
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kinderopvang en basisscholen worden toegepast, kunnen taalachterstanden, die geconstateerd zijn op
het consultatiebureau wegwerken of minimaliseren.
Problemen snel aanpakken
De meeste kinderen ontwikkelen zich prima. Toch hebben steeds meer scholen, vooral in het voortgezet
onderwijs, last van leerlingen die problematisch gedrag vertonen. Preventieve maatregelen en een
vroegtijdig ingrijpen (o.a. tegengaan schoolverzuim) verdienen alle steun om het ontstaan van
problemen te voorkomen.

Voor de PvdA betekent dat:













We investeren in nieuwe schoolgebouwen. Na het Startpunt, de Westhoek, het Balkon en het
Spectrum (2018) moet er worden geïnvesteerd in de andere scholen in de stad!
Voor de leerlingen aan het Lentiz college Reviusplein heel snel voldoende sportruimte moet worden
gerealiseerd, op fietsafstand van school.
Het aantal integrale kindcentra (IKC’s) met sport- en cultuuraanbod in zowel primair onderwijs wordt
uitgebreid. IKC’s moeten duidelijk verankerd worden in de wijk en gekoppeld worden aan de
combinatiefuncties c.q. sportbuurtcoaches.
Naast het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs scholen ook een bredere maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben. Zoals regelmatige voorlichting over de gevaren van overgewicht,
schulden, alcohol en drugs en het belang van gezonde voeding.
Het aantal uren lichamelijke opvoeding met behulp van combinatiefuncties, bijvoorbeeld via
pauzesport, wordt uitgebreid.
Wij schoolzwemmen handhaven.
‘Zwarte of witte scholen’ worden voorkomen:
We een maximale deelname aan voorschoolse opvang met voor en vroegschoolse educatie (VVE)
stimuleren en organiseren om taalachterstanden tegen te gaan.
Er een strikte naleving van de leerplichtwet is. Voortijdige schooluitval moet met alle middelen
voorkomen worden.
Er een goede afstemming is tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), schoolondersteuningsteams
en Vraagraak. Elke leerling krijgt de zorg die hij nodig heeft.
We ouders betrekken bij school en ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen
stimuleren.
Ieder kind het best mogelijke onderwijs verdient. Als scholen een slecht oordeel krijgen van de
onderwijsinspectie heeft ook de gemeente een taak om de school te helpen. Dat zijn we aan de
kinderen in Maassluis verplicht.
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12 J EUGD
Maassluis maken we samen klaar voor de toekomst. En die toekomst ligt in de handen van onze
kinderen en jongeren. De PvdA vindt dat kinderen en jongeren gezond en veilig moeten kunnen
opgroeien. Maassluis biedt daarvoor een prachtig thuis.
Met veruit de meeste jongeren gaat het goed. Soms veroorzaken ze overlast. Jongeren ontmoeten
(hangen) elkaar op straat, dat is van alle tijden. Dat mag niet ontaarden in overlast. Daarom is het
belangrijk dat er voldoende jongerenwerkers kunnen worden ingezet voor zowel ambulant als locatie
gebonden werk. De openingstijden van het jongerencentrum InBlik aan de Westlandseweg zijn fors
vergroot. Voor alle jongeren in de stad is een vorm van open jongerenwerk en wordt er door de week
een inhoudelijke programma aangeboden.
In Maassluis is altijd wat te doen
De PvdA wil deelname van jongeren aan cultuur, sport en andere verenigingsactiviteiten (o.a. scouting,
zeekadetten, etc.) stimuleren. Goede speelruimte en sportvoorzieningen zijn daarvoor onmisbaar.
Daarbij kan gebruikgemaakt worden van o.a. van het Cruyff Court en van de multifunctionele
atletiekbaan. De PvdA zet in op uitbreiding van het aantal kunstgrastrapveldjes in de wijken (o.a.
onderaan De Dijk bij de Willem Marislaan).
Gezonde kinderen
PvdA wil kinderen meer aan het bewegen krijgen en overgewicht tegengaan. Door meer speelgelegenheden en sportvoorzieningen in de openbare ruimte, dagen we jongeren daartoe uit. Via
scholen en zogeheten combinatiefunctionarissen en programma’s als ‘kies voor sport’ stimuleren we
jongeren om actief te worden bij sportverenigingen.
Jeugdzorg
Met sommige jongeren gaat het echt niet goed. Zij hebben adequate hulp nodig via jeugdzorg. De PvdA
blijft werken aan jeugdzorg met korte lijnen, sociale uitvoering en professionele hulp. Het belang van
het kind zal altijd voorop staan. Hoe eerder probleemsituaties worden aangepakt, hoe minder schade
doorwerkt in het leven van de jongeren en hun omgeving.
Uitgaan en alcohol
Meer en goede uitgaansgelegenheden zijn belangrijk voor de jeugd. De gemeente zal ondernemers
waar mogelijk faciliteren. De PvdA vindt dat de nachtbus gecontinueerd moet worden. De PvdA zet zich
in om het bovenmatige alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De PvdA wil daarom meer
gerichte inzet om ouders en jeugd beter op de hoogte brengen van de gevaren van alcoholgebruik.

Voor de PvdA betekent dat:






Er veel activiteiten en mogelijkheden voor jeugd en jongeren zijn.
Er korte lijnen zijn tussen hulp- en gezondheidsdiensten.
De jeugdzorg snel en laagdrempelig beschikbaar is, zodat problemen zo snel mogelijk worden
aangepakt en erger wordt voorkomen.
Het project Veilig Opgroeien wordt gecontinueerd: informatie en training voor opvoeders
Overmatig alcoholgebruik door jongeren wordt bestreden.
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Onder meer door meer bewegingsmogelijkheden, door inzet combinatiefuncties (sportbuurtcoaches) en uitbreiding van het sportbuurtwerk en meer pauzesportmogelijkheden,
overgewicht wordt bestreden.
Speelruimte en speelplaatsen worden aangepast en uitgebreid i.o.m. de wijkbewoners.
Er meer kunstgrastrapveldjes in de wijken komen (o.a. onderaan de Dijk bij de Willem Marislaan)
Er meer uitgaansgelegenheden voor jongeren komen.
De nachtbus blijft.
Er mèt jongeren en niet over jongeren wordt gesproken bij politieke besluitvorming en bij
ontwikkeling van beleid waar het gaat om jongeren.
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13 O UDEREN
Maassluis maken we samen tot een fijne stad voor jong en wat ouder. Want het aantal ouderen in
Nederland en dus ook in Maassluis stijgt. De PvdA ziet vergrijzing niet als probleem, maar als een
demografische ontwikkeling die kansen biedt. Recente cijfers laten zien dat de levensverwachting van
mannen nu 80 jaar is en voor vrouwen 83jaar, naar verwachting stijgt die levensverwachting tot 87,1 jaar
voor mannen en 89,9 jaar voor vrouwen in 20601.
Vergrijzing = verzilvering
Heel veel vrijwilligersorganisaties drijven nu al op de inzet van de niet-meer-werkende Maassluizers. Na
hun werkzame leven zullen nog veel meer Maassluizers een flink aantal jaren actief meedoen in onze
stad. Dat is een van de grote kansen, die de vergrijzing biedt.
Goed voor oud is ook goed voor jong
Om als oudere plezierig te kunnen leven in Maassluis zijn bijvoorbeeld goede voorzieningen als de
bibliotheek, openbaar vervoer, het zwembad en een divers winkelbestand van belang. Maar ook een rijk
cultureel leven, voldoende mogelijkheden om te sporten, een gevarieerd verenigingsleven zijn
aantrekkelijk voor ouderen. Deze voorzieningen dragen voor alle Maassluizers bij aan hun woongenot.
Daarom wil de PvdA deze voorzieningen dan ook goed regelen, voor mensen van alle leeftijden. ( In de
andere hoofdstukken zijn de plannen van de PvdA op die onderwerpen te vinden).
Hetzelfde geldt voor zaken die vaak voor ouderen van belang zijn, maar niet exclusief voor hen. Stoepen
moeten goed begaanbaar zijn voor rollators, maar net zo goed voor ouders die kinderwagens duwen. Zo
moet de zorg optimaal aansluiten bij behoeften van ouderen, maar ook voor jongere mensen die zorg
nodig hebben. Het openbaar vervoer is van belang voor wie minder goed ter been is, ook als je nog niet
de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt.
Langer zelfstand wonen
Omdat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen zijn er meer woningen nodig. Dat kunnen
moderne zelfstandige levensloopbestendige woningen zijn, tussen andere zelfstandige woningen. De
PvdA wil ook dat er meer goede levensloopbestendige woningen komen, geoormerkt voor senioren met
daarbij gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte. Daar is wat ons betreft plek
voor in het centrum / sluispolder west, bij de Koningshoek op de huidige Aldi locatie, maar ook in nieuwe
wijken zoals Wilgenrijk en op de Kade.
Voor met name ouderen zijn onderstaande standpunten, die ook voortkomen uit andere hoofdstukken,
van belang.

Voor de PvdA betekent dat:


1

Wij de vergrijzing o.a. goed willen opvangen door meer levensloopbestendig te bouwen in alle
wijken en met voldoende voorzieningen er omheen.

Kernprognose 2016–2060 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/50/kernprognose-2016-2060
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Er extra mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning komen. Bij re-integratieverplichtingen
wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken.
Ouderdom helaas met gebreken komt. Het moment kan komen dat je niet meer zonder hulp of
ondersteuning vrij kunt functioneren. Het is essentieel dat mensen dan de baas over het eigen
leven kunnen blijven en toch kunnen doen wat ze willen.
Wanneer mensen zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen er alternatieven worden
aangeboden. Bijvoorbeeld als voorziening vanuit de WMO, maar ook via vrijwilligers van de
vervoerscentrale.
Op termijn een ringbus door de stad een oplossing kan zijn: door de wijken naar de haltes van de
Hoekse Lijn.
Eenzaamheid een vaak verborgen probleem is, dat niet eenvoudig is op te lossen. Door
samenhangend beleid nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, activerend beleid van verenigingen,
door nieuwe sociale verbanden en door nieuwe woonvormen blijven we eenzaamheid bestrijden.
Maassluis een dementievriendelijke gemeente wordt waar mensen met dementie normaal
kunnen functioneren en als ze het ‘even niet meer weten’ door mede Maassluizers worden
geholpen.
Ouderen actiever worden gewaarschuwd voor risico’s van ongelukjes in huis. Met bijvoorbeeld
bijeenkomsten zoals nu met het broodje brandweer, worden ouderen straks ook geïnformeerd
over andere risico’s.
Zorg en welzijn dicht bij de inwoners beschikbaar zijn. We kiezen hierbij voor de gebiedsgerichte
benadering zoals beschreven in de woonservicezones. Dat betekent ook dat in iedere wijk er
plekken zijn waar met ‘huiskamers van de buurt’ mensen koffie kunnen drinken, kunnen
ontmoeten en recreëren.
Er een toegankelijkheidsprogramma komt. De openbare ruimte en publieke voorzieningen worden
volledig toegankelijk gemaakt. Stoepen worden binnen vier jaar voorzien van op- en afritjes op die
plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen worden
zo afgesteld dat je met een rollator niet een sprintje hoeft te trekken. Met winkeliers en
architecten maken we afspraken over toegankelijkheid.
We een specifiek programma voor oudere migranten ontwikkelen ter voorkoming van een dubbel
isolement. Ook het leren kennen van de mogelijkheden van zorginstellingen krijgt hierin een plaats
Wij voor het gebruik van verschillende vormen van een persoonsgebonden budget (PGB) zijn.
Hierbij wordt het doel, “zelfstandigheid bevorderende werking”, scherp voor ogen gehouden.
Fraude pakken we hard aan.
We contacten tussen jeugdigen en ouderen bevorderen, o.a. via Onderwijs en maatschappelijke
stages.
De gemeente extra aandacht geeft aan groepen inwoners die te weinig aan sport doen, zoals
ouderen, allochtone vrouwen en jongeren.
Deelname aan denksporten door zowel jong als oud bevorderen.
Er beter openbaar vervoer komt door de stad.
Initiatieven van mensen die Kangaroewoningen – inwonende ouders of kinderen- willen
(ver)bouwen zo positief mogelijk worden benaderd
We ‘blijvers-leningen’ gaan regelen voor ouderen die hun woning levensbestendig willen
aanpassen om zo langer zelfstandig in hun eigen woning te kunnen wonen.

35

V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A P V D A M A A S S L U I S 2 01 8 - 2 0 22

14 S PORT EN RECREATIE
Maassluis maken we samen sportiever. Want sport is leuk! Door te sporten verleg je je grenzen, maak je
vrienden, bouw je conditie op en blijf je gezond. De PvdA wil bereiken dat iedere inwoner van Maassluis
in de gelegenheid is om naar eigen inzicht deel te nemen aan sportactiviteiten in zowel
verenigingsverband als privé. De PvdA ziet sport als belangrijk middel om de gezondheid te bevorderen,
maar ook om de sociale binding te versterken. Sport is een investering in het voorkomen van
maatschappelijke problemen. Zo nodig zullen mensen met Bijzondere Bijstand geholpen worden om lid
te worden van sportverenigingen.
De kracht van Maassluis zit veelal bij verenigingen. Die verdienen de volle steun van de gemeentelijke
organisatie. Via de gemeente en de MSR kunnen de verenigingen veel van elkaar leren en zaken met
elkaar oppakken.
Sporten in de publieke ruimte
Overgewicht (o.a. bij de jeugd) is een groeiend probleem en moet worden bestreden. De PvdA zal zich
inzetten om in de wijken meer kunstgrastrapveldjes te realiseren en te onderhouden om zo de jeugd
meer te laten sporten en bewegen. Dat biedt veel voordelen. Jeugd die sport, hangt niet in wijk of
winkelcentrum rond. De PvdA wil ook sporttoestellen langs de hardlooproute bij de Nieuwe Waterweg.
Kunstgrasvelden
De PvdA blijft het huidige beleid om nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen bij sportverenigingen van
harte ondersteunen. Voorwaarde daarbij is dat die kunstgrasvelden ook voor de wijk en het onderwijs
beschikbaar zijn.
Sportvoorzieningen
De PvdA vindt sportvoorzieningen belangrijk voor alle inwoners van Maassluis. Maar zeker ook voor de
jeugd. Hierbij denken we aan zowel georganiseerde sport (verenigingen en commerciële
sportaanbieders) als ongeorganiseerde sport (trapveldjes, Cruijffcourt, schoolsport en sportinstuiven).
De PvdA vindt het heel belangrijk dat er veel mogelijkheden zijn om in de eigen wijk te sporten en te
bewegen. Maar ook de triminstuiven voor ouderen zijn een belangrijk instrument om mensen te laten
bewegen en meedoen. Ook voor de periode 2018 -2022 gaat de PvdA zich inzetten om deelname aan het
sporten te bevorderen. Daarvoor zijn voldoende en kwalitatieve sportvoorzieningen nodig.
In rapporten kan je niet sporten stelt de PvdA al een aantal jaar. De sportnota van 2013 is officieel
verouderd, maar er moet nog genoeg van worden uitgevoerd. Dat heeft dus onze prioriteit. De PvdA wil
nieuwe sportzalen en/of een sporthal realiseren voor de binnensport en achterstallig onderhoud aan
sportcomplexen wegwerken.
De komende periode wil de PvdA benutten om de bestaande sportaccommodaties een bredere functie
te geven. Het is toch vreemd dat de meeste accommodaties uitsluitend ’s avonds en in het weekend
worden gebruikt en dat deze op doordeweekse dagen overdag dicht zijn. De PvdA wil dat sportparken
een bruisend activiteitencentrum worden waar buurtbewoners en wijkorganisaties terecht kunnen. Ook
zien we mogelijkheden sportkantines als wijkgebouw te laten fungeren. Het onderwijs kan via de
sportbuurtcoaches meer van de accommodaties gebruik maken. Waar nodig wordt er geïnvesteerd in
deze sportparken, samen met maatschappelijke organisaties. Als hierdoor het onderhoud en beheer
duurder wordt, zal dit niet ten laste van de verenigingen komen.
36

V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A P V D A M A A S S L U I S 2 01 8 - 2 0 22

Pauzesport voorziet in een behoefte en moet uitgebreid worden. Dat betekent concreet ook uitbreiding
van het sportbuurtwerk.
Recreatie
De PvdA wil dat de goede fiets- en wandel voorzieningen worden uitgebreid. Daarmee kan de uitstraling
van Maassluis tussen het Midden Delflandgebied en de Oranjebuitenpolder versterkt worden.
Actualiseren en uitvoering van de recreatienota zal in de komende raadsperiode moeten gebeuren.
Daarbij zullen voorstellen worden gelanceerd voor actieve recreatie in de stad, en voor de randen van de
stad. De PvdA vindt dat meer inwoners moeten kennis maken met de geweldige recreatie- en
natuurmogelijkheden in de groene gebieden rondom onze stad. De informatie over de mogelijkheden
moet worden verbeterd.
Het gebied langs de Nieuwe Waterweg dient verder te worden ontwikkeld voor recreatie en als
verblijfsgebied voor jong en oud.
Maasluis moet een actieve rol blijven spelen bij het bewaken van de natuurwaarde van de Oranje
buitenpolder en het in stand houden van de authentieke waarde van het Midden Delflandgebied zoals
vastgelegd in het Landschapsontwikkelingsperspectief Midden Delfland (LOP).

Voor de PvdA betekent dat:














We samen met het onderwijs en de sportverenigingen investeren in sportbuurtcoaches
(combinatiefuncties) en deze verder uitbouwen. Gemeente heeft regierol.
We sportcomplexen in de wijk houden en een wijkfunctie geven, de kantine als wijkgebouw en
gebruik kunstgrasvelden bij verenigingen voor wijkspeelgelegenheden en bewegingsonderwijs.
Door sporttoestellen in de openbare ruimte te plaatsen iedereen gebruik kan maken van de
voorzieningen. In de recreatiestrook langs de Nieuwe Waterweg moeten sporttoestellen komen.
We met spoed een nieuwe sportzaal en een sporthal realiseren voor de binnensport.
We binnen vier jaar alle gymzalen ombouwen naar sportzaal of sportzaal+.
De verenigingen de kwijtschelding van de OZB behouden.
De in de sportnota genoemde onderhoudsmaatregelen om sportcomplexen op een acceptabel goed
kwaliteitsniveau te brengen zo energiek mogelijk worden opgepakt.
We sportverenigingen ondersteunen, waardoor contributies binnen de perken blijven. Kinderen die
in armoede leven kunnen via het jeugdsportfonds lid worden van sportverenigingen.
De gemeente extra aandacht moet geven aan groepen inwoners die te weinig aan sport doen, zoals
ouderen, allochtone vrouwen en jongeren.
Bewegen en sport worden ingezet als actief middel om overgewicht te bestrijden. Schoolzwemmen
daarbij in stand houden, ook als vorm van bewegingsonderwijs.
Breedtesportactiviteiten zoals Kies voor sport en de pauzesport worden gecontinueerd en
uitgebreid.
Schoolsporttoernooien worden gecontinueerd en uitgebreid.
Ook bij het jongerenwerk voldoende aandacht aan sportactiviteiten wordt besteed. Door
samenwerking met sportverenigingen en onderwijs kan overlast en probleemgedrag voorkomen
worden. Hiertoe is uitbreiden van het sportbuurtwerk een effectief middel.
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Het Oranjebuitenpolder en Midden Delflandgebied met hun natuur- en authentieke waarde wordt
beschermd zoals vastgelegd in het Landschapstafel Maassluis, Midden Delfland en Piojnacker. En dat
deze gebieden dienen als actieve recreatiegebieden aan de randen van de stad naar het land.
Recreatie mogelijkheden worden verbeterd. De recreatienota moet worden geactualiseerd .Er kan
meer worden gedaan voor: fietsen, toerisme, de vlietjes met watersport.
De toeristische kansen van Maassluis kunnen verder worden uitgebouwd te beginnen met de
camperplaatsen langs de Nieuwe waterweg te voorzien van betere voorzieningen en verwijzingen
naar het centrum.
Er een jaarlijkse activiteitenkalender is die door Ervaar Maassluis wordt opgesteld en beheert.
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15 C ULTUUR
Maassluis maken we samen aantrekkelijk door een rijk cultureel leven. Cultuur verbindt, cultuur bepaalt
wie we zijn. Cultuur staat niet los, maar is juist in verbinding met de inwoners van Maassluis. De PvdA
vindt dat actief met cultuur bezig zijn mensen kan verrijken, kan bijdragen aan zelfontplooiing en aan
algemene ontwikkeling. Cultuur kan bijdragen aan verheffing. Dan kan op passieve wijze (bijv.
museumbezoek of naar een concert of lezing) maar ook op actieve wijze: meedoen aan een leesclub, zelf
(en samen) muziek maken, acteren, schilderen, enzovoorts. Koningshof heeft hierin een belangrijke
functie.
De PvdA is van mening dat de cultuurvisie een goed kader biedt voor de intensivering van het culturele
leven in Maassluis. De PvdA vindt dat de cultuurvisie veel actiever moet worden uitgevoerd.
Actieve cultuurdeelname stimuleren
Zo wil de PvdA kinderen en jongeren al vroeg laten kennismaken met verschillende kunst en cultuur
uitingen, en hun actieve deelname stimuleren. Omdat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn
willen we een verbinding tussen binnen en buitenschoolse cultuureducatie en activiteiten. Zodat er naast
breedtesport dus ook “breedtecultuur” is. Via de scholen bereik je immers alle kinderen. De
kindermonumentendag is een goed voorbeeld van breed bereik via de scholen.
De PvdA vindt dat ook een bredere groep kinderen met muziek in aanraking moet komen Daarom vinden
wij dat een deel van het gesubsidieerde muziekonderwijs onder moet worden gebracht bij de scholen.
Voor het organiseren van culturele activiteiten is Maassluis voor een substantieel deel afhankelijk van
vrijwilligers en ondernemers. We noemen dit cultureel ondernemerschap. Dit cultureel
ondernemerschap moet worden gewaardeerd en ondersteund. De PvdA is voorstander van het
organiseren van een Open Podium. Maassluise talenten uit de verschillende kunstdisciplines kunnen op
dit podium hun talenten demonstreren aan het Maassluise publiek.
Rijk cultureel leven
Maassluis heeft een rijk cultureel leven. Dat draagt bij aan Maassluis als goede vestigingsplaats, maar
biedt ook mogelijkheden aan onze inwoners om zich te ontwikkelen. Om nieuwe dingen te leren, om
nieuwe mensen te leren kennen. Er zijn veel verenigingen, musea, orkesten, koren, filmclubs en
boekenclubs die bijna iedere dag van het jaar bezig zijn voor de activiteiten van hun club. Daarmee
dragen ze enorm bij aan Maassluis als samenleving.
Maassluis heeft een groot aantal verschillende bevolkingsgroepen. In de jaarlijkse week van de cultuur
komt deze diversiteit al tot uitdrukking. De PvdA vindt echter dat die diversiteit beter benut moet
worden. De PvdA stelt voor om samen met de Culturele raad (CRM) te onderzoeken hoe dit kan worden
verbeterd en dit ook mee te nemen in het uitvoeringsprogramma cultuur. Ook zien we te veel dat het
culturele leven aan grote delen van de bevolking voorbij gaat. De PvdA wil dat gemeenschapskunst
(community art) hier actief voor wordt ingezet: door een cultureel project te doen met een buurt of
straat komen mensen tot elkaar, komen met elkaar in gesprek. Dat draagt bij aan de sociale cohesie en
daarmee de leefbaarheid.
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In een breed cultureel aanbod voor Maassluis is wat ons betreft ook sprake van positieve evenementen
zoals de Furieade, Dag van de Zeesleepvaart, Waterwegpop en het vieren van Koningsdag en
Bevrijdingsdag.
Gebouwde cultuur
Het historische centrum is een prachtig uithangbord van de stad. Het schanseiland, de Groote Kerk, de
stadhuiskade en de vlietjes: het is een prachtig decor, waarin in ruim 400 jarige geschiedenis tastbaar en
zichtbaar is. De PvdA koestert die binnenstad en wil die ook beter benutten: door het openstellen van de
Groote Kerk voor evenementen en rondleidingen krijgen meer en meer mensen een inkijkje in de
geschiedenis van Maassluis. Als straks de Monsterse Sluis weer schepen kan schutten gaat het verleden
tastbaar maken hand in hand met toerisme en cultuurbeleving. De PvdA Maassluis wil ook de eigenaren
van gemeentelijke monumenten en andere beeldbepalende panden actiever ondersteunen in hun werk
om die monumentale panden mooi te houden, in het belang van de stad.
Bibliotheek
De bibliotheek doet op dit gebied uitstekend werk door ontmoetingen te organiseren waarin
Maassluizers kennis kunnen maken met schrijvers. De bibliotheek transformeert zich in toenemende
mate tot kenniscentrum “Een leven lang leren”. Zeker omdat in Nederland ruim 2,5 miljoen mensen
laaggeletterd zijn, blijft dat hard nodig. De PvdA wil de openingstijden van de bibliotheek verruimen
(zowel door de week als op zaterdag en zondag) zodat de toegankelijkheid van kennis, cultuur en
informatie voor alle Maassluizers beter wordt. Daarnaast wil de PvdA dat de leeftijd voor het gratis
abonnement van 16 naar 18 jaar gaat.

Voor de PvdA betekent dat:












Cultuur verbindt en moet dat ook meer dan nu: gemeenschapskunst kan mensen in een straat of
buurt bij elkaar brengen. En cultuur heeft vele gezichten, de gemeente moet meer proberen alle
inwoners te betrekken bij het moois dat de cultuur te bieden heeft.
De maritieme traditie en het maritieme erfgoed in de stad goud waard is en zo veel mogelijk wordt
benut.
Er toegankelijk muziekonderwijs is, ook op de basisscholen. Ieder kind in het primair onderwijs
actieve muziekbeoefening en jeugdtheater krijgt aangeboden.
Het vieren en organiseren van de Furieade, Koningsdag, Bevrijdingsdag, dag van de zeesleepvaart,
Waterwegpop, de Sinterklaasintocht en het filmfestival belangrijke uitingen van cultuur zijn die
ondersteuning verdienen.
Er een breed en evenwichtig programma aanbod door Theater Koningshof wordt verzorgd.
Er een verdere doorontwikkeling van de Museumhaven plaatsvindt.
Amateurkoren, waarvan Maassluis rijk is voorzien, belangrijk zijn en waar nodig worden
ondersteund. Betaalbare repetitieruimten zijn nodig maar ook goede plaatsen waar concerten
kunnen worden gegeven moeten worden behouden of ontwikkeld.
Maassluizers die initiatieven willen ontplooien op het culturele vlak positieve medewerking van de
gemeente krijgen.
De rol van cultuur wordt versterkt bij stadsontwikkeling.
De culturele rijkdom van de stad ook wordt ingezet om Maassluis voor toeristen beter op de kaart
te zetten. Maassluis heeft een rijkdom aan verenigingen en architectuur.
Er een actieve ondersteuning van eigenaren van gemeentelijke monumenten is om de
beeldbepalende gebouwen te behouden voor het nageslacht.
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Er een Open Podium voor Maassluise talenten komt.
De Maassluise diversiteit meer zichtbaar moet worden in culturele manifestaties.
Er een jaarlijkse activiteitenkalender dient te zijn, gecoördineerd door Ervaar Maassluis.
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16 M IDDELEN
Maassluis maken we samen mooier en aantrekkelijker door goede voorzieningen, beheersbare lasten en
verstandig financieel beleid. De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij
beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een strakke budgetdiscipline, wij sturen
op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen.
De PvdA vindt dat de gemeente een solide financieel beleid moet voeren. Dit komt tot uitdrukking in een
sluitend meerjarenperspectief. Daarbij is ook belangrijk om over voldoende financiële reserves te blijven
beschikken, zodat tegenslagen kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd moeten we blijven investeren
in de stad en de beschikbare middelen niet onnodig oppotten. Mochten er bezuinigingen nodig zijn in de
komende periode, dan waakt de PvdA voor de maatschappelijke effecten, vooral voor de mensen met
een laag of midden inkomen.
De PvdA wil lastenverzwaring voor burgers zoveel mogelijk beperken.

Voor de PvdA betekent dat:














Budget- en begrotingsdiscipline de basis vormen voor gezonde gemeentefinanciën.
We terughoudend zijn ten aanzien van verdere lastenverzwaring. Een extra verhoging van de OZB
boven het inflatiepercentage wordt alleen overwogen wanneer de financiële situatie van de
gemeente dit noodzakelijk maakt.
We gaan voor een compacte en slimme gemeente. Dit betekent daar waar mogelijke
informatietechnologie en moderne werkwijzen worden ingezet om de gemeente te beheren en te
besturen.
Er moet worden geïnvesteerd in de stad. Daarbij denken wij aan substantiële projecten en/of
(immateriële en materiele) voorzieningen die aantoonbaar bijdragen aan het aantrekkelijker
maken van de stad.
We gaan bij nieuwe projecten in de ruimtelijke ordening voor moderne contracten. De
opdrachtnemer is daarbij verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering
van de aanleg en onderhoud daarvan.
De grondprijs kan als positief middel worden ingezet om goedkopere woningen te realiseren.
Structurele uitgaven dienen te worden gedekt vanuit structurele inkomsten.
We sturen op afgesproken prestatie indicatoren, op basis van vooraf beschikbaar gestelde
middelen.
De weerstandscapaciteit in goede verhouding moet staan tot het risicoprofiel van de gemeente.
De norm van 70% is daarvoor uitstekend.
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17 O PENBARE O RDE EN V EILIGHEID
Maassluis maken we samen veiliger. Iedereen moet zeker zijn van zijn veiligheid. Ongeacht leeftijd,
geslacht, seksuele geaardheid en etniciteit, op elk tijdstip van de dag en op elke plek in de stad.
De gemeente en politie dragen in eerste aanleg de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad.
Maar het is onmogelijk voor de gemeente en de politie op alle plaatsen tegelijkertijd te zijn. Daarom wil
de PvdA optimale samenwerking tussen partners als Maasdelta, brandweer, politie, E25,
zorginstellingen, kerken en moskeeën, scholen en bedrijven. Deze samenwerking heeft alleen kans van
slagen als ook de bewoners hierbij betrokken zijn. Want veiligheid maken we samen: alerte,
opmerkzame burgers zijn onmisbaar voor de professionals. Buurtpreventie en Buurtwhatsapp zijn
middelen om onveilige gebeurtenissen, ontwikkelingen en risico’s in de stad te signaleren en te
melden. De gemeente stimuleert en faciliteert hierin.
Er gebeurt veel in de wereld. Dit heeft zijn weerslag op ons allemaal. Het gevoel van veiligheid in de
eigen omgeving is niet voor iedereen meer een vanzelfsprekendheid. Onbekendheid met wat er in de
buurt speelt geeft onrustgevoelens. Meer communicatie en preventie kan bijdragen aan het verbeteren
van veiligheid. Mocht die veiligheid in het geding zijn dan is de PvdA voor hard ingrijpen.

Voor de PvdA betekent dat:













Er een goede balans moet zijn tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven
(repressie) waar dat moet. Preventie moet voorop staan in beleidsvorming, fysieke maatregelen die
overlast voorkomen, gerichte voorlichting aan inwoners.
Woonoverlast (geluid, treiteren, intimidatie) actief bestreden wordt, oa op basis van het op ons
aandringen ingestelde protocol woonoverlast. Het kan niet zo zijn dat de goeden moeten vluchten
voor buren die de boel op stelten zetten. De burgemeester maakt actief gebruik van zijn
mogelijkheden die voortkomen uit de Wet Aanpak Woonoverlast.
Asociaal gedrag actief wordt bestreden: als het kan via brieven, gesprekken of tips, Als het nodig is
via officiële waarschuwingen en bekeuringen.
Straatintimidatie in de APV wordt opgenomen om dit aan te pakken.
Toezichthouders een belangrijke rol vervullen en voldoende bevoegdheden moeten hebben. Zij
moeten ook in de avonduren zichtbaar zijn op straat.
Bewoners betrokken worden bij de veiligheid. Buurtpreventie en Buurtwhatsapp zijn daar goede
voorbeelden van en worden door de gemeente ondersteund.
Samen met Maasdelta de gemeente mogelijkheden creëert huurders en woning-eigenaren tegen
een gereduceerd tarief hun woning te beveiligen tegen inbraak.
Meldingen bij het meldpunt Schoon, Heel en Veilig binnen de afgesproken termijn worden
afgehandeld. Melders worden geïnformeerd over de afhandeling.
Overlast in de openbare ruimte (o.a. vandalisme ) hard wordt aangepakt. De schade wordt verhaald
op degene die zich heeft misdragen.
De aanpak van alcoholmisbruik noodzakelijk blijft. Speciaal bij jongeren is dit noodzakelijk. Ouders
hebben hierbij de eerste verantwoordelijkheid. Door betere voorlichting van jongeren en ouders
willen we overmatig alcoholgebruik tegengaan.
Prioriteit wordt gegeven aan opsporing, signalering en aanpak van de diverse vormen huiselijk
geweld.
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Het organiseren van een centrale activiteit voor jongeren tijdens de jaarwisseling onze voorkeur
heeft. Zoals ook een verdere inperking van het afsteken van vuurwerk tijdens oudejaarsavond.
We veiligheid samen maken: inwoners worden betrokken en serieus genomen als zij meldingen
maken. Door snel en positief te reageren op meldingen worden inwoners serieus genomen en
gemotiveerd zich in te zetten voor de samenleving.
De mobiele camera wordt ingezet waar dat nodig is.
Er ook camera’s komen op de metrostationspleinen, om mensen en hun eigendommen zo veilig
mogelijk te houden.
De gemeentelijke dienst toezicht en handhaving belangrijk is en ook in staat moet worden gesteld
om bekeuringen uit te delen als dat nodig is. Zij kunnen strakker handhaven op overlast gevend
gedrag.
Regels alleen relevant zijn als deze ook echt worden nageleefd en overtredingen worden bestraft:
fout parkeren, hondenpoep niet opruimen en vuilnis verkeerd aanbieden worden daarom actiever
opgespoord en bekeurd.
Ambulances, brandweer en politie binnen de gestelde normen aankomen in Maassluis. De mannen
en vrouwen van de hulpdiensten verdienen alle steun in hun werk. Geweld, dreiging of belediging
van de hulpverleners wordt aangepakt en bestraft.
Onze brandweer meer vrijwilligers verdient. De gemeente gaat actief werven onder eigen
medewerkers en bij andere grote werkgevers in de stad.
Om inbraken tegen te gaan bewoners zo veel mogelijk worden gewaarschuwd en geholpen: door
het geven van tips en tricks, door het informeren van alle buurtbewoners als er inbraken zijn in de
wijk en oa door goede openbare verlichting.
Initiatieven om achterpaden af te sluiten met hekken zo veel mogelijk worden ondersteund.
Extra inzet op de veiligheid wordt voortgezet bij criminele en/of overlastgevende jongeren met de
Amsterdamse top 600 aanpak in alle wijken waar dat nodig is.
Op de plekken waar bewoners vermoeden dat drugs worden gedeald politie, justitie en indien
nodig ook door handhaving en toezicht wordt doorgezocht, gecontroleerd totdat dealers worden
opgepakt of ze maar buiten de stad hun plek zoeken.
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18 B ESTUUR EN ORGANISATI E
Maassluis maken we samen. Vanuit dat besef willen wij samen werken aan een stad waarin iedereen
mee kan doen, zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt
gekoesterd. Een samenleving die bijeen blijft en niet uiteenvalt. Wij kiezen ervoor om het bindend
vermogen in de samenleving te versterken en de destructieve krachten de wind uit de zeilen te nemen.
De gemeente krijgt steeds meer taken van het rijk en zijn inwoners steeds beter opgeleid en door
moderne technieken steeds beter geïnformeerd. De PvdA vindt dit een gewenste ontwikkeling, want zo
kunnen betrokken burgers actief meedoen in planvorming en beleidsontwikkeling.
Tegelijkertijd zien we dat regionale verbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Wij zullen
er alles aan doen om te voorkomen dat de gemeenteraad buiten spel komt te staan.
De gemeente is er voor haar inwoners, de samenleving als geheel. Voor de PvdA is het belangrijk dat de
gemeente voorkomt dat inwoners door het ijs dreigen te zakken, ongeacht de redenen daarvoor. Het
beschermen van de privacy van burgers hoort hier ook bij.
Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale
democratie. Dit kunnen burgerinitiatieven, panels, buurtraden of andere vormen zijn. De lokale
democratie heeft baat bij actief burger- schap en initiatieven van onderop.
De PvdA wil dat bewoners meer en beter worden betrokken bij beleids- en besluitvorming. Maassluis
heeft recht op goede dienstverlening en ambtenaren die openstaan voor ideeën van bewoners,
bedrijven of instellingen. Want Maassluis maken we samen.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Door actief in gesprek te gaan met
Maassluise burgers en transparant te handelen in de gemeenteraad waarborgen wij als PvdA de lokale
democratie. Het gemeentebestuur informeert bewoners pro- actief en betrekt de bewoners zoveel
mogelijk bij ontwikkelingen die hun leefomgeving aangaan. Als PvdA gaan wij regelmatig de straat op
om wensen van de burgers te verzamelen en met hen in gesprek te gaan over zaken waarover de
raadsleden besluiten moeten nemen. Want Maassluis maken we samen.

Voor de PvdA betekent dat:








Er transparante verantwoording van politieke keuzes aan de burgers van Maassluis plaatsvindt.
De gemeente optimaal en dienstverlenend handelt.
De integriteit van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers scherp moet worden
bewaakt zodat burgers weten dat de integriteit niet in het geding is.
De gemeente en inwoners aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheid, fatsoen en zorgvuldigheid.
Burgerinitiatieven van bewoners zo veel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven leiden tot
meer betrokkenheid van bewoners.
De gemeente haar eigen regels regelmatig toetst. Daar waar regels conflicterend zijn, worden ze
aangepast.
De gemeente haar dienstverlening op orde heeft en inwoners kunnen rekenen op vriendelijke en
behulpzame houding van de ambtenaren.
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19 M AASSLUIS IN DE REGIO
Maassluis maken we samen met anderen in de regio sterker. De PvdA wil graag samenwerken met
gemeenten in de metropoolregio, deze is opgericht om te zorgen voor meer werkgelegenheid in onze
regio en daarmee beter kansen op werk voor de inwoners van Maassluis. Samenwerking is echter nooit
een doel op zich. Verdere samenwerkingsverbanden gaan we alleen aan als dit evident kwalitatieve,
financiële of effency voordelen oplevert en er ook een exit-strategie is.
De metropoolregio moet een platform zijn waar regio breed of sub regionaal over zaken zoals wonen
en ruimte afspraken gemaakt kunnen worden. De gemeenten behouden daarbij hun eigen bestuurlijke
verantwoordelijkheid.
Sinds jaar en dag werken we nauw samen met Vlaardingen en Schiedam op tal van terreinen. Maar de
PvdA is ook warm voorstander van verdere samenwerking, waar dat kan, met de gemeente Midden
Delfland en Westland.
Samenwerking doe je uit je kracht en wordt alleen gerealiseerd als dit kwalitatieve, financiële of
efficiency voordelen oplevert.
De voordelen worden vooral gerealiseerd door middel van samenwerking tussen de ambtelijke
organisaties. De gemeenten behouden hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maassluis blijft dus een
zelfstandige gemeente.
Op het gebied van groen is de PvdA voorstander van (sub)regionale samenwerking binnen de Hof van
Delfland over het Midden Delflandgebied en de Oranjebuitenpolder.

Voor de PvdA betekent dat:






Maassluis een zelfstandige gemeente blijft.
Er goede samenwerking binnen de metropoolregio is.
Er een intensieve samenwerking is met Vlaardingen en Schiedam en een pro-actieve houding ten
opzichte van de Midden Delfland en Westland.
Op het gebied van groen (sub)regionale samenwerking is binnen Hof van Delflandraad.
Positieve inzet op samenwerking pro actief kansen benutten
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