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De PvdA Alblasserdam staat voor een betrokken, duurzame en eer-
lijke samenleving waar de Alblasserdammer centraal staat en ieder-
een de kans krijgt van harte mee te doen. We zijn er in
Alblasserdam met elkaar en voor elkaar!

Wij willen werken aan een samenleving waar kinderen gezond en veilig kunnen op-

groeien en mensen die het zelf niet redden ondersteund worden. In ons Alblasser-

dam gaan verbondenheid en solidariteit verder dan je eigen familie of je eigen

‘cluppie’. Wij geloven in een Alblasserdam dat uitgaat van vertrouwen. Ons dorp is

sterk genoeg om een grote verscheidenheid aan mensen en overtuigingen de ruimte

te geven met elkaar samen te leven. Tegelijkertijd zien we in ons dorp de flexibili-

teit, creativiteit en vernieuwing die zo nodig zijn om de toekomst het hoofd te bie-

den. 

We willen werken aan bestaanszekerheid op het gebied van wonen, werken, weten

en welzijn. Dat betekent dat iedereen aan een woning moet kunnen komen, dat

werken voldoening moet geven en een goed inkomen op moet leveren, dat onder-

wijs erop gericht moet zijn om jongeren voldoende bagage mee te geven voor de

wereld van morgen en dat we goede voorzieningen op zorg en welzijn hebben om

het leven zo aangenaam mogelijk te maken. 

Alblasserdammers maken samen het dorp. Soms doen ze dat op eigen initiatief,

soms samen met instellingen en bedrijven en soms samen met de overheid. Dat

vraagt van de gemeente en maatschappelijke instellingen dat zij de samenleving de

ruimte geven en dat zij ondersteunend zijn aan de initiatieven die mensen ont-

plooien en de creativiteit die zij inzetten voor hun dorp. 

Alblasserdam is nooit ‘af’. De sociale cohesie in het dorp, het rijke verenigingsleven,

de vele vrijwilligers, de gemoedelijkheid, de gezelligheid, de stoerheid en de

schoonheid van het dorp vragen toewijding, en inzet.  Het zijn vrolijkheid, variatie

en vernieuwing die ons dorp mooie kansen bieden. Wij willen die kansen samen met

onze dorpsgenoten pakken.

IN ALBLASSERDAM MOET JE ENERGIE STEKEN

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR

INLEIDING 1. SAMENLEVEN

Alblasserdam is een fijn dorp om in te wonen. Er zijn scholen, win-
kels, sport- en culturele voorzieningen, kerken en speelgelegenhe-
den. Veel mensen voelen zich betrokken bij onze samenleving. Dat
uit zich in het vrijwilligerswerk dat veel mensen doen en de zorg die
mensen voor elkaar hebben. Oud en jong woont door elkaar en men-
sen van verschillende achtergronden en levensbeschouwingen vor-
men samen onze samenleving.

Toch zijn er (groeiende) verschillen in inkomen, vermogen, opleidingskansen, ar-

beidszekerheid, gezondheid, levensduur en in de toegang tot de woningmarkt. Ie-

mands economische positie bepaalt steeds meer zijn of haar gezondheid. Tevens

baart de groeiende afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen ons als PvdA Al-

blasserdam zorgen. 

We bestrijden de gevolgen van kansongelijkheid. Wij willen nadrukkelijk investeren

in wat ons bindt en zoeken dat in de eigen kracht van de mensen, met de steun van

een faciliterende, participerende en sterke overheid. De PvdA Alblasserdam staat

voor een inclusieve samenleving; dat is een lokale samenleving die verbonden is,

waarin je erop kunt vertrouwen dat niemand buitengesloten wordt, waar iedereen

meedoet, gelijk behandeld wordt, en er gelijke rechten en kansen zijn. Een samen-

leving waarin we mensen helpen om zelf hun leven vorm te geven, maar waar we er

ook met elkaar voor staan als mensen het echt zelf niet meer redden.

• Degene die hulp nodig heeft staat centraal

• Regie over eigen leven is altijd het doel

• Persoonlijk contact en maatwerk als uit-

gangspunt voor zorg.

• Betaalbare zorg voor iedereen

• Sociaal vangnet voor de meest kwetsbaren

• Kwaliteitseisen aan zorgaanbieders waar-

mee we in zee gaan

• Ondersteuning medezeggeschap in zorg en

welzijn

• Eenduidig, duidelijk en persoonlijk loket

voor zorg, welzijn, werk en jeugdhulp.

(DOK12)

• Wijkverpleging als zichtbare schakel behou-

den in het dorp

• Vraaggerichte mantelzorgondersteuning en

waardering . Daarbij vooral oog voor jonge

mantelzorgers.

• Inzet op bestrijding van eenzaamheid,

laaggeletterdheid, schooluitval en armoede

heeft prioriteit.

• Kinderen wordt zo vroeg mogelijk geleerd

over gezond eten en gezond bewegen.

• Faciliteren van ontmoeting

• Investeren in de mensen die werken in het

dorp

• Mensen met GGZ-problematiek ondersteu-

nen in hun meedoen aan de samenleveing.

• Dorp toegankelijk voor mensen met een

beperking

• Experimenten niet uit de weg. Participand

in de Lelsstraat daarom op een of andere

manier voortzetten.

ZORG EN

WELZIJN
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• Speciale aandacht en aanpak voor kinderen

in armoede

• Bij armoedebeleid uitgaan van besteedbaar

inkomen

• Vroegsignalering schuldenproblematiek

• Arme ouderen en alleenstaanden zijn het

meest kwetsbaar en krijgen specifieke hulp

• Speciale schuldhulpverleningsprogramma’s

gericht op zzp’ers en werkende armen.

• Voor het minimabeleid geldt een inkomens-

grens van 130% van het bijstandsminimum

• Het kwijtscheldingsbeleid voor afvalstoffen

en waterschapsbelastingen kan voor mi-

nima nooit ter discussie worden gesteld

• Fonds om jongeren met problematische

schulden, onder strikte voorwaarden, te

helpen.

• Ruimhartige ondersteuning voedselbank,

maar tegelijkertijd er alles aan doen om

hem overbodig te maken.

MINIMA

• Voldoende beschikbare woningen voor alle

doelgroepen in de sociale huur

• Geen verhoging OZB, tenzij voorzieningen

of het vangnet op sociaal gebied in gevaar

komen

• Goede voorlichting aan ouderen over langer

zelfstandig thuiswonen

• Gezinnen met kinderen worden niet op

straat gezet

• Realiseren van woningen voor jongeren,

aan de hand van gesprekken over hun

woonwensen

• Gemengde buurten en diverse wijken zijn

het uitgangspunt

• Ook eenoudergezinnen moeten in aanmer-

king komen voor een huis met een tuin

• Alle sociale huurwoningen zijn in 2030 goed

geïsoleerd.

• Nieuwe huizen in de sociale huursector zijn

levensloopbestendig

• Bij nieuwbouwprojecten wordt het mogelijk

gemaakt een eigen huis te ontwerpen en

bouwen

• Mogelijkheid van versneld bouwen van 

(tijdelijke) kleine woningen als de druk op

de woningmarkt toeneemt

• Experimenten op woongebied (tiny houses,

leefgroepen, woonzorg-groepen, jongeren

en ouderen samen) stimuleren we

• Inzet op het verminderen van scheefwonen

• Inwoners uitdagen energiebesparende

maatregelen te treffen 

WONEN

• Ontwikkelen van buurtrechten, waarbij 

inwoners publiekstaken overnemen en 

uitvoeren

• De SWA en Jeugdpunt inzetten op leefbaar-

heid en sociale buurten

• 30 km per uur op plekken waar veel kinde-

ren komen

• Voldoende plekken in iedere buurt waar

verschillende doelgroepen elkaar kunnen

ontmoeten

• Ieder kind kan in zijn of haar buurt naar

een speeltuintje toe 

LEEFBARE

BUURTEN

• Voldoende en goed onderhouden sportcom-

plexen

• Bevorderen deelname van kinderen van

minder daadkrachtige ouders

• Stimuleren mogelijk maken actieve sport-

beoefening mensen met een beperking

• Ondersteunen besturen sportverenigingen

• Geen subsidies naar amateurclubs die 

spelers betalen

• Sportbeoefening mogelijk maken en stimu-

leren in de buitenruimte

• Het schoolzwemmen staat niet ter discussie

• Preventie- en aanvalsplan gericht op kinde-

ren met obesitas

• Plan gericht op vitaliteit van ouderen

SPORT

• Ondersteunen en versterken van de biblio-

theek en Landvast

• Investeren in culturele diversiteit

• Culturele activiteiten in buurten en wijken

• Inzet op betaalbare en laagdrempelige cul-

tuureducatie voor kinderen en jongeren

• Actieve inzet op (voor)leesbevordering

• Waardering en stimulering van amateur-

kunst

• Stimuleren en ondersteunen bij cultureel

ondernemerschap

• Stimuleren samenwerking culturele instel-

lingen en onderwijs

• Cultureel erfgoed behouden voor de vol-

gende generaties en kinderen erover leren

• Versterken en ondersteunen van het Cultu-

reel Netwerk

• Ondersteuning Klokradio

CULTUUR

• Actief optreden tegen alle vormen van dis-

criminatie of aantasting van de vrijheid van

meningsuiting, godsdienst of levensovertui-

ging

• Voorlichting en dialoog over discriminatie

en racisme

• Voldoende aandacht voor LHBT-gerela-

teerde vragen

• Als de noodzaak er is, vestiging van een

klein asielzoekerscentrum

• Statushouders vestigen in de regio waar zij

als eerste zijn opgevangen

• Taal- en inburgeringsonderwijs waar moge-

lijk in Alblasserdam

• Open dialoog in de samenleving over wat

voor mensen met verschillende achtergron-

den belangrijk is, op een ‘Dag van de 

Dialoog’.

MEEDOEN

• Zorgen dat er sterke cliëntenraden en ge-

bruikersoverleggen zijn

• Medezeggenschap is altijd mede-eigenaar-

schap en/of mede-opdrachtgeverschap

• In het aanbesteding- en subsidiebeleid

eisen op het gebied van medezeggenschap

en/of clientenraden

• Ondersteuning ouderbetrokkenheid bij

scholen

• Ruimte en ondersteuning voor burger-

initiatieven

• Mogelijkheden om met elkaar (bewoners,

instellingen, professionals) ervaringen te

delen en van elkaar te leren.

• Stimuleren en faciliteren van een dorpsam-

bassade waarin de mensen van de verschil-

lende bewonersinitiatieven en wijkgroepen

elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar

leren.

ZEGGEN-

SCHAP EN 

BETROKKEN-

HEID IN DE 

PUBLIEKE

SECTOR
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2. AAN HET WERK

Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot
deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een
zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen.
Werk biedt perspectief. Voor de PvdA Alblasserdam is werk betaald.
Het minimumloon is echt het minimum. Lukt het hebben van een
baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaar-
dig mee kunnen doen. Wij nemen en ondersteunen inistatieven om
de diverse groepen naar werk te leiden.

Mensen, die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bij-

stand worden respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort

te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel

dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te

komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op het verho-

gen van de perspectieven op het krijgen van betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld

door vaardigheden op te doen, die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeids-

markt. Alle ondersteuning vanuit de gemeente  om mensen  weer aan het werk te

krijgen is maatwerk.

De ontslagen in de maritieme sector van de afgelopen jaren hebben er in de regio

en in ons dorp ingehakt. Veel mensen zijn aan de kant komen te staan. Tegelijker-

tijd zien we dat Alblasserdam een zeer bedrijvig dorp is met veel innovatieve onder-

nemingen. Dat biedt kansen.

Doorgaande  automatisering en robotisering  zullen de arbeidsmarkt ook verder

beïnvloeden. Met name in de productiebedrijven en maakindustrie gaan hierdoor

traditionele banen verdwijnen.  Tegelijkertijd ontstaat er ook ruimte voor werk dat

nu nog niet bestaat of wordt gedaan. We stimuleren deze innovatie, maar waken

voor het effect van tweedeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat Alblasserdam innova-

tie bij bedrijven ondersteunt, maar  tegelijkertijd in de gaten houdt waar er grote

veranderingen ten aanzien van het personeelsbestand  plaatsvinden.  We blijven

mensen scholen en  begeleiden  naar werk en creëren in samenwerking met het be-

drijfsleven nieuwe functies. Zo helpen we bedrijven en overheidsinstellingen  om in-

vulling te geven aan de participatiewet.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet zelf aan het werk kunnen

komen, gaan via SMILE in Alblasserdam aan het werk.

• De Economic Board van de Drechtsteden

wordt een sociaal-economische raad.

• Afspraken met kennis- en opleidingsinstel-

lingen over waarvoor we jongeren opleiden.

• Onderwijs en ondernemers zorgen er

samen voor dat de aansluiting onderwijs en

arbeidsmarkt wordt verbeterd.

• Voortzetting en uitbreiding techniekroute

naar zorg- en techniekroute

• Voldoende en kwalitatief goede stageplek-

ken op alle niveaus. 

• Opstellen regionale MBO-agenda, om juist

deze jongeren naar werk te begeleiden

• Social Return on Investment zo goed en 

effectief mogelijk inzetten

• Blijvend inzetten op beschut werk. Inzet

van SMILE

• Stimuleren en investeren in garantiebanen

• Reintegratiebeleid inzetten op fatsoenlijk

betaalde banen. 

• Niemand wordt aan zijn lot over gelaten en

iedereen krijgt de kans zijn of haar talenten

te ontwikkelen. 

• Ook het midden- en klein bedrijf heeft

recht op loonkostensubsidie

• Reintegratiebeleid gericht op het zo snel

mogelijk naar werk begeleiden

• In het bijstandsbeleid is de menselijke

maat leidend

• De administratieve last van een wisselende

bijstandsuitkering wordt verminderd

• Stimuleren sociaal ondernemerschap

• Bij aanbesteding en inkoop eisen aan hoe

omgegaan wordt met werknemers en  de

toepassing wet normering topinkomens

• Geen verdringing betaalde banen door vrij-

willigerswerk

• Lokale experimenten met het basisinkomen

• Statushouders regie over hun eigen tocht

naar werk

• Jongeren uit het praktijkonderwijs in beeld

houden en begeleiden

• Het UWV houdt persoonlijk contact met de

werkzoekenden

• (On)bewust discrimineren op de arbeids-

markt tegengaan, overheidsorganisaties in

de regio geven het goede voorbeeld. 

WERK
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3. GEZOND, VEILIG EN LEUK OPGROEIEN

Alle kinderen hebben talent, willen spelen, leren en bewegen. Kinde-
ren de kansen bieden om hun talenten,  ongeacht  hun afkomst en
achtergrond,  te  ontplooien,  moet het uitgangspunt zijn. Daarom
zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sport-
voorzieningen, goede  jeugdhulp  en  op  een  leven  dat  niet be-
heerst  wordt door (materiële) zorgen. 

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene

kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat ta-

lenten uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in

sociaal-economische achtergrond.

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen,

gaan naar school en vullen hun vrije tijd met vriendjes, sport en cultuur. Daarnaast

zijn er kinderen die extra hulp en zorg nodig hebben. Ondanks dat we met sterke

preventie veel ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd jon-

geren zijn, die intensieve vormen van jeugdhulp nodig hebben.

Wij vinden dat binnen de jeugdhulp het kind, het gezin en de  persoonlijke  omge-

ving  het  uitgangspunt van  de ondersteuning moeten zijn. De ouders hebben daar

idealiter de regie in, zeker wanneer er meerdere  vormen van hulp en ondersteu-

ning bij een kind en/of gezin noodzakelijk zijn.

Wij zien het Jeugdveld in onderlinge samenhang en ondersteunen Route 22. 

• Ondersteuning en versterking Openbaar

Onderwijs

• Veiligheid rondom scholen, zowel fysiek als

sociaal

• Verkeerseducatie op alle scholen 

• Cultuureducatie in en buiten school

• Veilige en goed onderhouden scholen

• Informele voorschoolse en naschoolse 

educatie

• Inzet op (voor)leesbevordering

• Route 22 als integraal, samenhangend en

elkaar onderling versterkend aanbod voor

de Jeugd

• Aanbod voor de jeugd gericht op talentont-

wikkeling en ontplooiing

• Uitgaansmogelijkheden voor jongeren tot

18 jaar

• Het CJG als basis voor kinderen ouders en

als verbindende schakel

• Inzet op kinder- en jongerenparticipatie,

waar de jeugdgemeenteraad een onderdeel

van is

• Vroegtijdige signalering door goede samen-

werking tussen partijen

• In het veld is voldoende expertise op het

gebied van kindermishandeling, jeugd-GGZ

en kinderen met een verstandelijke beper-

king

• Ouders en waar mogelijk de kinderen zelf

betrekken bij alle onderdelen van het 

beleid

• Het belang van het kind gaat, als er meer-

dere partijen zijn betrokken altijd boven

het instellingsbelang

• Financiële draagkracht ouders nooit een

reden voor niet meedoen

• Voldoende speel- en beweegruimte. 

Aangelegd én natuurlijk

• Uitgangspunt zijn de eigen mogelijkheden

van kinderen en de gezinnen waar zij deel

van uitmaken.

• Demedicalisering van de opvoeding en min-

der onnodige etiketten

• Eén gezin, één regisseur en één mede door

het gezin zelf opgesteld ondersteuningsplan

• Speciale aandacht voor kinderen van 

ouders met ggz-problematiek of versla-

vingsproblematiek 

• Integrale aanpak tegen alcohol- en drugs-

gebruik, pestgedrag op scholen en social

media en seksueel misbruik

• Aanpak vechtscheidingsproblematiek

• Ruimte voor JongerenOntmoetingsPlekken

• Repressie en zorg en ondersteuning gaan

bij probleemedrag hand in hand

• Jongeren met jeugdhulp worden na hun

18e warm begeleid naar nieuwe hulp

• Jongeren die niet werken en niet op school

zitten, geven we een gezicht

• Vroegtijdig schoolverlaters worden actief

tegemoet getreden.

OPGROEIEN
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4. LEVEN IN EEN GEZONDE EN DUURZAME 
OMGEVING

Alblasserdam is een prachtig dorp om te wonen en te werken.  Voor
ons is het belangrijk dat de leefomgeving prettig is. Alblasserdam is
een mooi dorp met veel groen en unieke landschappelijke kenmer-
ken die het dorp een eigen identiteit geven en die we koesteren. 

Dat betekent dat er veel groen is, dat er rustige plekken zijn, dat bij nieuwe ontwik-

kelingen goed gekeken wordt naar het effect op de sociale omgeving en dat we re-

kening houden met de hoeveelheid verkeer die iedere dag door ons dorp gaat.  

De klimaatverandering, de toename  aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons

zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen

van Alblasserdam  en ons land. De verduurzaming  gaat nu te traag, er is versnel-

ling nodig. De gemeente  richt zich op duurzame projecten,  die  tegelijkertijd  zo-

veel  mogelijk  de  woningbouw,  het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten

goede komen. Inwoners, organisaties  en bedrijven worden bij de uitvoering betrok-

ken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. 

Wij vinden dat de luchtkwaliteit moet verbeteren. Ondanks dat de huidige normen

worden gehaald, is de lucht in Alblasserdam ongezond te noemen. Schone lucht is

een van de basiselementen voor een gezond leven. Dat hangt nauw samen met 

mobiliteit en bedrijvigheid en vraagt een goede voorlichting aan inwoners.

• Inzet op een hoogwaardig OV-netwerk met

goede verbindingen tussen de Drechtste-

den

• Introductie deelauto’s in het dorp

• Goede infrastructuur voor elektrische voer-

tuigen

• Meer groen in het dorp

• Rondom scholen 30 km-zones

• Fietser en wandelaar  meer ruimte in het

verkeer

• Lobby voor een 80 km-zone op de A15

• Lobby voor een restrictie van uitstoot door

bedrijven die dicht bij bewoond gebied ge-

vestigd zijn

• Voorlichting voor inwoners  over wat zij

kunnen bijdragen

LUCHT

KWALITEIT

• Het duurzaamheidsprogramma wordt con-

creet met maatregelen en meetbare doel-

stellingen

• In 2040 is Alblasserdam een duurzame ge-

meente

• Oprichten lokale energiecoöperaties door

inwoners ondersteunen we

• Alternatieve vormen van energieopwekking

door wind onderzoeken

• Gebruik van warmtepompen, zonnepanelen

en andere vormen van alternatieve ener-

gieopwekking op alle mogelijke manieren

stimuleren en ondersteunen.

• Ook in het beschermd dorpsgezicht, onder

voorwaarden, zonnepanelen

• Op alle gemeentelijke gebouwen, voor

zover geschikt, zonnepanelen

• Ruimte geven voor experimenten en

nieuwe  duurzame technologie

• Energievouchers voor inwoners die investe-

ren in duurzaamheid

• Openen duurzaamheidsloket

• Gemeente geeft het goede voorbeeld:

duurzame stroom, warmte-koudeopslag,

afvalscheiding, duurzame mobiliteit

• In aanbestedingen, kaveluitgifte en be-

stemmingsplannen  komt een duurzaam-

heidseis 

DUURZAME

ENERGIE

• Compact en sfeervol centrum met levendig-

heid

• Balans tussen wonen, werken en toerisme

in evenwicht

• Havengebied als overstappunt vervoer over

water

• Bij de ontwikkeling van het Mercon terrein

verbinding maken met SWEK

• Stimuleren vestiging horeca en recreatief

en cultureel ondernemerschap

• Goede wandelpaden en fietsnetwerken in

en om ons dorp

• Alleen onder voorwaarde van landschappe-

lijke inpassing bouwenin het buitengebied

• Koesteren en versterken van Kinderboerde-

rij de Plantage, de Groene Long, Bos Rijkee

en het Lammetjeswiel

• Bescherming biodiversiteit en ecologisch

beheer in de Openbare Ruimte

• Afspraken met SWEK over toekomst exploi-

tatie Werelderfgoed

• Goede samenwerking tussen betrokken

overheden, instellingen en SWEK op het

beheersen van de toeristenstromen 

TOERISME,

NATUUR, 

RECREATIE

• Bij nieuwe ontwikkelingen rekening houden

met maat, schaal en karakter van het dorp

• Bij nieuwe ontwikkelingen ruimte geven

voor vernieuwende woonconcepten en ex-

perimenteren met het combineren van

functies

• Havengebied ontwikkelen vanuit organische

groei

• Diverse functies in het Havengebied combi-

neren

• Ruimte voor creatief en cultureel onderne-

merschap in het Havengebied

• Havengebied als overstappunt naar het

SWEK

• Van Mercon Kloos een plek maken die past

bij de regionale ambitie

• Bij Mercon Kloos wonen combineren met

maritieme bedrijvigheid en  een link naar

het SWEK

• Bij  het oude Wipmolenterrein ruimte voor

aantrekkelijke en vernieuwende wooncon-

cepten voor jongeren

• Op het Nedstaalterrein geen zware vervui-

lende industrie

• Voor het Nedstaalterrein handen ineenslaan

met regio, provincie  om het in te zetten

voor bijvoorbeeld de nieuwe, duurzame

economie

• Het openen en het  onderhouden van een

werkende sluis op de Dam is geen gemeen-

telijke onderneming. Fondsen en subsidies

zullen elders moeten worden geworven

GEBIEDSONT-

WIKKELING

METELKAAR
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• Plan van aanpak voor de verbetering van

waterkwaliteit en opvang van regenwater

• Werken met waterdoorlatend straatwerk

• Stimuleren gebruik van regentonnen

• Tegengaan verstening in de wijken, ook

door voorlichting particulieren

• Bij nieuwbouw wordt zoveel mogelijk 

gewerkt met rainproof daken 

WATER

• Huishoudens die minder restafval produce-

ren betalen minder

• Mensen die vanwege hun persoonlijke situ-

atie hun restafval niet kunnen verminde-

ren, worden gecompenseerd

• Ouderen en mensen die slecht ter been zijn

en die het moeilijk vinden hun afval te

scheiden, worden extra ondersteund

AFVAL

• Geen betaald parkeren in de openbare

ruimte

• Onderzoek naar effecten openstelling Oude

Torenbrug voor vrachtverkeer

• Onderzoek naar effecten extra ontsluiting

door de kelder, waarbij calamiteiten, lucht-

kwaliteit en natuur prioriteit hebben

VERKEER,

PARKEREN

METELKAAR
VOORELKAAR

METELKAAR
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5. VEILIGHEID

Wij staan voor een veilige en open samenleving  en wij koesteren
de diversiteit die daarbinnen  bestaat. Daarbij zijn wederkerigheid
en respect voor elkaar uitgangspunt. Wij willen allemaal kunnen
werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over
rampen of misdrijven.

Recht en veiligheid beginnen  dichtbij huis. Als iemand zich onveilig voelt, heeft hij

of zij in de regel geen behoefte aan een debat over saamhorigheid.  Je niet veilig

voelen staat dat immers in de weg. Daarom is (sociale) veiligheid voor de PvdA Al-

blasserdam een speerpunt. Die veiligheid bevorderen wij door een goede samen-

werking  tussen  gemeente,  politie, justitie en vele andere partijen op touw te

zetten. Het doel daarvan is om de veiligheid zowel feitelijk als gevoelsmatig te ver-

beteren. Zonder medewerking van burgers kunnen we het niet. De snelle opkomst

van Burgernet en het ontstaan  van vele Whatsapp-groepen in buurten illustreren

dat. Het handhaven  van de grenzen en het optreden waar dat nodig is, is een taak

van gemeente, politie en justitie. De inzet hierop kan en moet doelmatiger. Die

grenzen gelden ook voor buurtpreventiegroepen of vergelijkbare activiteiten. Zij

dragen geen wapens en mogen niet zelf fouilleren.

Bijzondere aandacht  gaat uit naar (signalen van) radicalisering. Dit vereist alertheid

en samenwerking  tussen  gemeente,  politie, onderwijs, jongerenwerk en sport-

clubs. Bijzondere zorg vergt ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Steeds

vaker zien we voorbeelden van criminaliteit rond drugs, mensenhandel en/of vast-

goed, die vanuit de onderwereld de bovenwereld binnendringt.

• Inwoners kunnen direct invloed uitoefenen

op veiligheidsbeleid

• Cijfers worden verzameld en inzichtelijk 

gemaakt zodat patronen kunnen worden

herkend

• Buurtpreventiegroepen werken binnen 

heldere kaders en hebben duidelijkheid

over hun rol en taken

• Vasthouden aan de norm van één wijk-

agent per 5000 mensen

• Wijkagenten zijn zichtbaar en vormen een

schakel in buurten en wijken

• Wijkagenten kennen en maken gebruik van

de zorgstructuur in Alblasserdam

• Plan van aanpak uitgaansgeweld, waarbij

de horecaondernemers een grote verant-

woordelijkheid hebben

• Investeren in relatie tussen politie en inwo-

ners, waardoor aangiftebereidheid omhoog

gaat

• Door vroegsignalering en deskundigheids-

bevordering bij scholen, instellingen, jonge-

renwerk en ouders radicalisering tegengaan

• Huiselijk geweld, kindermishandeling en

misbruik op alle manieren en met zoveel

mogelijk partijen tegen gaan.

• Cameratoezicht alleen onder strikte voor-

waarden en als zorgvuldig met verkregen

data wordt omgegaan

• Bedreiging en intimidatie van bestuurders

en ambtenaren is niet tolereerbaar

• Aanpak ondermijning, samen met gemeen-

ten in de regio

VEILIGHEID
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• Verder ontwikkelen en vernieuwen samen-

levingsagenda

• Iedereen, ook niet-stemgerechtigden

mogen input leveren voor de samenle-

vingsagenda

• Alblasserdam opereert zelfbewust en krach-

tig binnen haar samenwerkingsverbanden

• Samenwerkingsverbanden zijn transparant

• Lokaal beleid en lokale uitvoering waar dat

kan

• Verbeteren samenwerking en democra-

tische legitimatie Drechtsteden

• Ontwikkelen helder beleid informatieveilig-

heid en i-overheid

• Burgerinitiatieven vanuit een duidelijk

kader en doel ondersteunen en faciliteren 

• Voorkomen dat bewonersinitiatieven 

uitsluitend werken

• Inwoners beslissen mee over hun buurt

• Onderzoek naar de mogelijkheden van 

bewoners- of buurtbudgetten

• Mate van participatie verschilt per onder-

werp en  wordt helder gemaakt in de 

samenlevingsagenda

• Inwoners blijven eigenaar van hun initiatief

• Representatieve democratie (gemeente-

raad) en participatieve democratie (mee-

doen en meepraten door inwoners)

versterken elkaar

• Afschaffen regels die geen reden hebben

• Dienstverlening gemeente is op orde 

• Persoonlijk contact met de gemeente blijft

altijd mogelijk

• Experimenteren met de lokale democratie,

vooral gericht op het meedoen van 

jongeren

BESTUUR6. BESTUUR

De overheid is er voor haar inwoners. Dus laat ze maar komen, die
ideeën en initiatieven. Wij staan voor een gemeente die faciliteert
en participeert en die ruimte geeft en middelen beschikbaar stelt
aan inwoners om zich in te zetten voor hun straat, buurt of dorp. Als
er door de gemeente over belangrijke zaken besloten moet worden,
vinden wij dat mensen de kans moeten krijgen om daarover mee te
praten en in sommige gevallen zelfs mee te beslissen. 

In de tweede samenlevingsagenda wordt opgenomen hoe we participatietrajecten

ingaan, van wie we de mening vragen en hoe ver die participatie gaat.

Democratie is niet iets wat eens in de vier jaar plaatsvindt. Wij willen de komende

vier jaar dan ook gebruiken om vormen van democratische vernieuwing te verken-

nen en te experimenteren met verdergaande vormen van participatie. Zeker experi-

menten die er op gericht zijn om jongeren te betrekken, moeten wat ons betreft zo

snel mogelijk vorm krijgen.

Wij vinden het belangrijk dat de overheid eerlijk en betrouwbaar te werk gaat en

dat zij zorgvuldig omgaat met haar financiën én met de informatie die zij in haar

bezit heeft. De weg die in de afgelopen periode is ingeslagen voor wat betreft het

huishoudboekje van de gemeente vinden wij een goede. De samenlevingsagenda

kan op die manier goed verantwoord worden. De begroting én de jaarrekening zijn

al jaren op orde. Wat ons betreft is een ozb-stijging alleen aan de orde als het soci-

aal domein in het geding komt. Data is het nieuwe goud en privacy een groot goed,

dus moet de gemeente goed op de gegevens van zijn burgers letten. Wij willen dat

de portefeuille informatieveiligheid op orde is.

Wij vinden het belangrijk dat Alblasserdam samenwerkt met andere gemeenten. Er

zijn nu eenmaal taken die we als kleine zelfstandige gemeente lokaal niet alleen

kunnen uitvoeren. Die samenwerkingen moeten wel transparant zijn en met hun tijd

meegaan. Voor de Drechtsteden geldt dat we willen kijken hoe we deze samenwer-

king kunnen versterken en verbeteren. Wij sluiten daarbij rechtstreekse verkiezin-

gen van de Drechtraad niet uit. 



SPEERPUNTEN PVDA
• VOOR ZORG DIE óNZE ZORG IS. 

DICHTBIJ, PERSOONLIJK EN GEWOON GOED

• VOOR GEZOND, VEILIG EN LEUK OPGROEIEN

• VOOR EEN GROENE, SCHONE EN VEILIGE LEEFOMGEVING

• VOOR GOED WERK, DAT GOED WORDT BETAALD

• VOOR BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN 

• VOOR EEN STEVIG VERANKERD OPENBAAR ONDERWIJS IN ONS DORP

• VOOR EEN VANGNET VOOR MENSEN DIE HET ECHT NIET ZELF REDDEN

• VOOR WERKEN AAN MINDER ENERGIEGEBRUIK EN

DUURZAME INITIATIEVEN

www.alblasserdam.pvda.nl

@pvda_albdam
@PvdAlblasserdam
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