ONAFHANKELIJKE GROEP DRIMMELEN/GROENLINKS
Verkiezingsprogramma 2009-2010

1|P a g i n a

ONAFHANKELIJKE GROEP DRIMMELEN/GROENLINKS
Programma 2009-2010

Inleiding:

Een gemeente voor iedereen, dat is waar OGD/GroenLinks voor staat. Een gemeente waarin
iedereen meedoet en waar voor iedereen plaats is. Een gemeente ook, waarin het duidelijk is wat
wel en niet kan en mag, met voor iedereen dezelfde rechten en plichten.

OGD/GroenLinks staat voor een solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen verdeeld
worden. Een eerlijke verdeling op wereldschaal, maar ook op lokaal niveau. Dat betekent
solidariteit met mensen die het financieel en sociaal moeilijk hebben. Het betekent dat de sterkste
schouders, de zwaarste lasten moeten dragen. OGD/GroenLinks staat voor een politiek die
duurzaam is. Dat betekent dat we rekening houdend met de na ons komende generaties, het
milieu ( onze leefomgeving ) zo min mogelijk belasten en zuinig zijn op de steeds schaarser
wordende groene ruimtes.

OGD/GroenLinks neemt deze waarden mee in haar politiek plannen voor onze gemeente. We zijn
altijd op zoek naar creatieve ideeën voor complexe problemen. We komen met alternatieven die
goed onderbouwd, haalbaar en betaalbaar moeten zijn. OGD/GroenLinks is nieuwsgierig naar
opvattingen en ontwikkelingen in onze gemeente en is actief betrokken bij de inwoners. Onze
gemeente is een fijne plaats om in te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. Die
aantrekkingskracht levert echter ook de nodige vragen op. Vragen over hoe groot onze gemeente
moet worden bijvoorbeeld, of hoe we de inwoners het beste kunnen betrekken bij besluitvorming.
Vragen over de toegankelijkheid van sociale- en zorgvoorzieningen. Of de kwaliteit van het milieu
en de natuur.

In dit programma gaat OGD/GroenLinks in op deze en vele andere vragen die Drimmelen in haar
ontwikkeling oproept. We geven daarbij aan wat volgens ons de gewenste richting is. Niet met in
detail uitgewerkte recepten, wel door het formuleren van een duidelijke visie en heldere concrete
doelen.

OGD/GroenLinks hoopt dat u dit verkiezingsprogramma verfrissend, herkenbaar, gedegen en
bovenal overtuigend vindt. Hoe meer stemmen op OGD/GroenLinks, des te groter de kans dat onze
opvattingen een plek krijgen in het bestuur van onze gemeente Drimmelen.

Aan u de keus.
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1. Leefbaarheid

Samenleven doe je door elkaar te kennen, elkaar te ontmoeten en begroeten. Omdat een
wijk/dorp goed te overzien is en mensen elkaar daar ontmoeten, heeft OGD/GroenLinks geijverd
voor een goed wijk- en buurtbeheer en wijkgericht werken in onze gemeente. Daarbij staat de zorg
voor de eigen buurt/wijk centraal en wordt de betrokkenheid van de inwoners voor hun eigen
leefomgeving gemobiliseerd. OGD/GroenLinks wil deze wijkgerichte aanpak verder ontwikkelen.
Maar dan moet de gemeente in meer wijken verdeeld worden.

Een volgende stap is een basisbudget voor elke wijk. Het is een manier om het wijkbeheer te
versterken. Wordt het geld besteed aan openbaar groen, aan speeltuintjes of verlichting? Of wordt
het geld besteed aan wijkactiviteiten? Buurtbewoners kunnen zelf meepraten over de besteding
van het geld. Dat zorgt voor een grotere betrokkenheid van bewoners met hun wijk en een prettige
leefomgeving.

OGD/GroenLinks streeft er naar dat:

1. het aantal wijken in onze gemeente wordt uitgebreid;
2. er wijk/dorpsraden worden ingesteld. Zij maken een wijk/dorpsplan waarin aandacht is
voor speelvoorzieningen, zorg voor groen, veiligheid in al zijn facetten en gezamenlijke
activiteiten, waarmee de sociale samenhang wordt bevorderd;
3. de wijkraden een budget krijgen.

2. Openbare Orde en veiligheid

De verantwoordelijkheid van de lokale overheid voor de veiligheid van zijn inwoners dwingt deze
overheid om prioriteit te geven aan de controle op de naleving van de geldende voorschriften en de
afgegeven vergunningen. Het spreekt vanzelf dat de politie alleen niet in staat is om alle gevoelens
van onveiligheid weg te nemen. Daarom moet onze gemeente een goede samenwerking tussen
politie, wijkraden, welzijnsinstellingen en onderwijsinstellingen actief ondersteunen.

OGD/GroenLinks kiest voor:

1. een goed en duidelijk handhavingsbeleid;
2. het behouden van de bijzondere opsporingsambtenaren, die noodzakelijke controles ook
daadwerkelijk op het gewenste tijdstip kan uitvoeren en overtreders direct op hun gedrag
kan aanspreken;
3. goede zichtbaarheid van de wijkagent in de wijken/dorpen van de gemeente Drimmelen.
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3. Openbaar Vervoer

Onze gemeente ligt in een regio waar nogal wat knelpunten zijn op het gebied van openbaar
vervoer en verkeer. Knooppunt Hooipolder zorgt dagelijks voor verkeersoverlast en extra
luchtvervuiling. OGD/GroenLinks wil het openbaar vervoer sterk stimuleren en het niet
noodzakelijke autogebruik terugdringen. Essentieel hierbij is wel, dat er voor iedereen goede
openbare vervoersmogelijkheden aanwezig zijn en blijven. Onze gemeente dient daarom
regelmatig contact hierover te hebben met de vervoerders. Er zal meer aandacht moeten zijn voor
de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, te weten de fietsers, voetgangers en mensen met een
handicap. Daar waar verkeersgevaarlijke situaties zijn, moet onze gemeente actief gaan zoeken
naar een oplossing.

OGD/GroenLinks wil:

1. dat alle bewoners van de gemeente op elk gewenst tijdstip via deeltaxi, valys of openbaar
vervoer naar andere bestemmingen kunnen reizen;
2. dat het openbaar vervoer verbeterd en versterkt wordt en dan vooral de aansluitingen van
de bussen op elkaar;
3. veilige routes van en naar school;
4. maatwerk bij het leerlingenvervoer.

4. Economische Structuur

Het is duidelijk dat de rol van de gemeente op het gebied van werkgelegenheid vooral
voorwaardenscheppend is.

OGD/GroenLinks vindt dat:

1. bestaande industrieterreinen gerevitaliseerd en beter benut moeten gaan worden, met als
speerpunt Stuyvezand;
2. de gemeente waar nodig moet helpen bij het verplaatsen van milieubelastende en/of
hinderlijke bedrijven uit de kernen naar industrieterreinen;
3. plaatselijke bedrijvigheid bij een dorp hoort om het levendig te houden;
4. in Lage Zwaluwe de plaatselijke bedrijvigheid een plek dient te krijgen in de plannen
rondom Haven Lage Zwaluwe en Lage Zwaluwe West;
5. er in nieuwbouwplannen ruimte moet zijn voor aan huis gebonden beroepen;
6. in de kernen ruimte moet zijn voor kleinschalige werkgelegenheid en combinaties van
wonen en werken;
7. toerisme en recreatie in de eerste plaatst ook verbetering voor de inwoners moet geven.
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5. Ruimtelijke ordening

OGD/GroenLinks wil meer aandacht en geld voor groen en natuur. Het is aan onze gemeente om
tegenwicht te bieden en het eigen onbebouwde gebied wel groen te houden.

Op het gebied van onder meer landschapsbeheer en –onderhoud en het creëren en verbeteren van
wandel- en fietsroutes, kan de agrarische sector worden gestimuleerd om de bakens te verzetten
in de richting van recreatie en natuurontwikkeling. Ook in en rond bebouwd gebied moet in onze
gemeente meer groen komen. En het aanwezige groen moet versterkt worden.

OGD/GroenLinks wil:

1. dat er bij actualisering van bestemmingsplannen geen aantasting plaatsvindt van het
groene buitengebied;
2. dat er meer wandelroutes komen door het groene buitengebied. Met landeigenaren zoals
boeren en waterschappen worden hierover afspraken gemaakt;
3. dat natuurbeheer door boeren wordt gestimuleerd en ondersteund;
4. dat het ruimtegebruik van bestaande bedrijventerreinen wordt geïntensiveerd om de
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen overbodig te maken;
5. dat er in nieuwe woonwijken ruimte komt voor voldoende groen en voldoende ruimte voor
kinderen om te spelen;
6. dat het nationaal park de Biesbosch goed blijft beschermd en dat bij herinrichting ook de
geldende procedures worden gevolgd (MER);
7. spoedige actualisatie van de bestemmingsplannen Buitengebied.
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6. Volkshuisvesting

Het is de uitdaging om voor alle lagen van de bevolking goede en betaalbare woningen beschikbaar
te krijgen. De dreiging bestaat dat er steeds meer duurdere koopwoningen gebouwd gaan worden.
OGD/GroenLinks wil dat er met spoed een actualisatie plaatsvindt van de woonvisie. En er zal op
tijd aandacht moeten worden geschonken aan het op peil brengen van de maatschappelijke
voorzieningen. Ook is OGD/GroenLinks voor het bevorderen van het eigen woningbezit ook onder
de minima. Verder verdient ook het particulier opdrachtgeverschap en uitgifte van gronden aan
particulieren (voor alle doelgroepen) meer aandacht in het beleid

Om leegloop en het wegvallen van noodzakelijke voorzieningen te voorkomen, zal een kleine kern
op beperkte schaal moeten kunnen groeien. OGD/GroenLinks is een voorstander van compact
bouwen, zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom.

OGD/GroenLinks wil:

1. dat onze gemeente harde afspraken maakt met corporaties en projectontwikkelaars over
de te ontwikkelen locaties en de te bouwen woningen afgestemd op de behoefte van elke
kern;
2. dat de gemeente zich gaat inzetten voor meer betaalbare woningen voor jongeren,
alleenstaanden, starters, ouderen en mensen met een beperking;
3. dat tenminste 30% procent van de te bouwen woningen bestaat uit sociale woningbouw;
4. dat geen onnodige sloop van goedkope huurwoningen plaatsvindt;
5. dat de gemeente met de woningbouwverenigingen afspraken maakt over goedkope
koopwoningen voor doelgroepen;
6. dat er ruimte komt voor het particulier opdrachtgeverschap bij het uitgiftebeleid.

7. Openbare Ruimte en Verkeer en vervoer

OGD/GroenLinks is voor een goed onderhoud van de openbare ruimte. Ook de inrichting,
verlichting en kwaliteit moet op orde zijn. Dit is helaas niet altijd het geval. OGD/GroenLinks is
voor behoud van de groene openbare ruimte en bomen in onze gemeente. Kappen van bomen kan
alleen als de veiligheid in het geding komt.

Op het gebied van verkeer en vervoer staat voor OGD/GroenLinks de verkeersveiligheid voorop.
Parkeren dient gestoeld op een goed beleid.

OGD/GroenLinks wil:

1. onderhoud op orde;
2. zorgvuldig bomenbeleid;
3. verkeersveiligheid als uitgangspunt voor het verkeersbeleid;
4. parkeerbeleid voor alle kernen en bedrijventerreinen.
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8. Onderwijs

Het onderwijs is de grootste vindplaats van jongeren. Het onderwijsveld speelt dan ook een
leidende rol op het gebied van preventie, signalering, educatie en voorlichting. Signalen vanuit het
onderwijs moeten goed worden opgevangen en afgehandeld.

Jong geleerd is oud gedaan, daarom is het goed kinderen in een vroeg stadium met sport, muziek
en cultuur in contact te brengen. Dit moet dan ook een extra stimulans krijgen. De gemeente is
verantwoordelijk voor een goede huisvesting van de scholen. Bij (ver) nieuwbouw van scholen
streeft OGD/GroenLinks naar een opzet van een Brede School.

In de Brede School werken partijen samen die zich bezighouden met het opgroeiende kind,
waardoor ontwikkelingskansen van de kinderen wordt vergroot. Kinderopvang, peuterspeelzaal,
sportclubs, muziekschool, andere culturele instellingen en een bibliotheek kunnen onderdeel zijn
van de Brede School. Maar de Brede School leent zich ook voor een efficiënter gebruik van ruimte
en tijd. In de avonduren zou de school ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.
Mogelijkheden te over om van een school een Brede School in de brede zin van het woord te
maken.

OGD/GroenLinks kiest er voor dat:

1. er voldoende uren voor de begeleidingsdienst en het schoolmaatschappelijk werk blijft;
2. er wordt toegewerkt naar Brede Scholen in onze gemeente;
3. er meer aandacht komt op vooral de basisscholen voor sport, cultuur, muziek en de
multiculturele samenleving;
4. er in de gemeente voldoende peuterspeelzalen zijn met dezelfde regelingen;
5. de gemeente samen met scholen zoekt naar oplossingen voor veiligheid bij scholen bij het
brengen en halen van leerlingen.

7|P a g i n a

9. Cultuur - recreatie – sport - jeugd (welzijn)

OGD/GroenLinks heeft als speerpunt de jeugd. De jeugd heeft de toekomst, maar dan moeten we
er ook in durven investeren. Jongeren moeten serieus genomen worden als gesprekspartner. Denk
maar aan de skatebaan in Terheijden die samen door ons en de jeugd op de politieke agenda is
gezet. We streven dan ook naar meer skatebanen in de kernen.

De stimulering en ondersteuning van recreatieve sportbeoefening is een belangrijke taak voor onze
gemeente. Actieve sportbeoefening en recreatie moeten zo ruim mogelijk voor iedereen
toegankelijk zijn en veilig bereikbaar. OGD/GroenLinks wil een multifunctionele sporthal in Lage
Zwaluwe West. We verstaan daaronder dat er naast het sportgebruik door de school, ook andere
sportverenigingen gebruik van de hal kunnen maken. Maar ook activiteiten, zoals muziekpodia,
theater, sportevenementen, etc. kunnen in deze hal plaatsvinden.

Onze gemeente moet niet alleen de beleving van kunst en cultuur stimuleren, maar ook de
deelname eraan. Dat doet zij door steun te geven aan de muziekschool, amateurkunst en lokale
omroep. Ook zorgt onze gemeente voor een kwalitatief goede, openbare bibliotheek en voldoende
spreiding van deze voorziening. Het bereik ervan moet zo groot mogelijk zijn.

Voor de culturele centra in de verschillende kernen zal in overleg met de gebruiker een nieuw
beleid worden opgesteld. Deze centra moeten voldoen aan de eisen voor geboden toegang, tevens
moeten deze een Multi Functionele Centra zijn dus voor meerdere doeleinden te gebruiken. Er
moet gerichter gesubsidieerd worden aan jeugdgerichte culturele activiteiten.

Stimulering van het toerisme mag, maar niet ten kosten van de natuur.

OGD/GroenLinks streeft er naar dat:

1. er een jeugdplatform wordt ingesteld, dat samen met de jongerenwerker een plan maakt,
waarin aandacht is voor o.a. muziek en cultuur, drugs- en alcoholvoorlichting en preventie;
2. er een multifunctionele sporthal komt in Lage Zwaluwe en de Amerhal als zodanig wordt
gebruikt;
3. de zwembaden open en betaalbaar blijven ook na 2012;
4. de gemeente sportbeoefening onder de jeugd gaat stimuleren;
5. het aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen niet wordt uitgebreid. De druk op de
Biesbosch mag niet verhoogd worden;
6. er voldoende mogelijkheden blijven bestaan in de diverse wijken om laagdrempelig deel te
nemen aan de wijkactiviteiten;
7. de subsidieregeling minder bureaucratisch wordt, makkelijker aan te vragen en flexibeler;
8. uit oogpunt van leefbaarheid elke kern over voldoende voorzieningen moet kunnen
beschikken.
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10. Sociale Zaken

Onze gemeente moet alle zeilen bijzetten op het gebied van sociaal beleid. De rijksoverheid hevelt
steeds meer taken over naar de gemeenten zonder daarbij voldoende geld mee te geven.
Bovendien zit het economische tij niet mee. De recessie treft ons allemaal, maar de mensen met
een smalle beurs het zwaarst. We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen aan de slag komen.
Werk geeft niet alleen inkomen, het geeft ook zelfvertrouwen, het emancipeert en geeft een positie
in de samenleving. Mensen die op de arbeidsmarkt geen plek kunnen vinden of niet kunnen werken
moeten extra ondersteund worden.

Veel mensen met een laag inkomen weten niet dat zij recht hebben op bepaalde
tegemoetkomingen. We denken dan bijvoorbeeld aan vergoedingen van duurzame
gebruiksgoederen (wasmachine, televisie, computer etc.), vergoedingen voor sport en culturele
activiteiten en een tegemoetkoming voor chronische zieken en gehandicapten voor de extra kosten
in verband met ziekte en beperking. Soms is schaamte, maar vaker onwetendheid (over de te
ingewikkelde regels) de reden van deze ‘onderbenutting’. OGD/GroenLinks wil dat de gemeente
deze regelingen in brede kring bekend maakt.

OGD/GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Een
woonaanpassing moet goed en snel te realiseren zijn. Voor OGD/GroenLinks gaat woonaanpassing
( bij ouderen en mindervaliditeit ) vóór verhuizing naar een aangepaste woning.

Mensen vluchten vanwege tal van redenen. Oorlog, honger en schending van mensenrechten zijn
helaas werkelijkheid in tal van landen. OGD/GroenLinks vindt dat vluchtelingen recht hebben op
een respectvolle behandeling in ons land en in onze gemeente.

OGD/GroenLinks wil zich inzetten voor:

1. voldoende aandacht voor het aanbieden van trajecten op maat die leiden tot (vast) werk;
2. een beter minimabeleid;
3. bereiken van kwetsbare groepen en aandacht voor jongeren;
4. zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in eigen omgeving, waarbij het
makkelijk moet zijn om gebruik te maken van diensten en aanvragen van die diensten;
5. een actief vrijwilligersbeleid en voldoende ondersteuning voor mantelzorgers;
6. een collectieve verzekering voor minima, mensen in gemeentelijke schuldsanering en kleine
zelfstandige, waarbij onze gemeente zorg draagt voor de betaling van de premie en waarbij
de zorgtoeslag rechtstreeks naar de gemeente gaat;
7. goede opvang en huisvesting voor vluchtelingen;
8. strak beleid bij WaVA Go.
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11. Volksgezondheid en Milieu

Onze gemeente heeft als taak goede voorlichting te geven op het gebied van gezondheid en
verslaving. Specifieke aandachtspunten in het lokaal volksgezondheid beleid is preventie van
alcohol en drugs onder jongeren en op het gebied van geur en geluidshinder in wijken.

Milieubeleid lijkt flink gezakt op de politieke en maatschappelijke agenda. In de ogen van
OGD/GroenLinks is dat volledig onterecht. Hier en daar is wel iets gebeurd en lijkt de situatie
verbeterd, maar dat is slechts schijn. De afvalberg groeit nog steeds, het gat in de ozonlaag wordt
niet kleiner en in de rijke landen leeft men op een manier die enorm belastend is voor het milieu.
Milieu vraagt om een andere houding van alle bewoners. Onze gemeente moet daarom bij alle
ontwikkelingen op milieugebied nagaan of en voor wie voorlichting en educatie nodig zijn en die
trajecten in haar beleid meenemen.

OGD/GroenLinks wil dat:

1. er meer aandacht komt voor voorlichting, preventie, regulering en controle van alcohol en
drugs bij vooral de jongeren;
2. restafval nog beter gescheiden gaat worden. Minder aanbod van afval leidt tot
vermindering van afvalstoffenheffing voor onze inwoners;
3. ecologisch bermbeheer bevorderd wordt;
4. strak wordt getoetst aan de milieuregels;
5. duurzame energie speerpunt wordt van gemeentelijk beleid.

12. Algemeen Bestuur

Bij plannen moet onze gemeente haar inwoners vanaf het begin beter betrekken bij het probleem
en de mogelijke oplossingen. Door een interactieve besluitvorming is niet alleen het draagvlak
groter, maar ook de kans dat het beleid daadwerkelijk een goede oplossing voor bestaande
problemen is.

OGD/GroenLinks streeft er naar dat:

1. inwoners zo vroeg mogelijk worden betrokken bij plannen door begin- en inspraak;
2. een groep burgers, via een zogenaamd burgerinitiatief, een onderwerp op de
gemeenteraad kan gaan plaatsen;
3. het spreekrecht bij commissievergaderingen discussierecht wordt;
4. er zo min mogelijk vergaderingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Besluitvorming
moet openbaar en transparant zijn.
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13. Financiën

Het kabinet blijft vanuit Den Haag bezuinigingen afkondigen. Op die manier wil ze haar
huishoudboekje op orde brengen. OGD/GroenLinks vindt het dan ook heel belangrijk dat
gemeentes middelen blijven houden om de negatieve gevolgen het hoofd te bieden, om andere
keuzes te maken.

Het is daarom belangrijk dat gemeentes zelf ook belastingen kunnen blijven innen. De meeste
mensen zijn best bereid belasting te betalen als ze weten dat het gebruikt wordt voor goede,
noodzakelijke zaken. OGD/GroenLinks is daarom niet per se tegen verhoging van de OZB. Wel zijn
we er voor om goed te kijken wat we belangrijk vinden en wat minder. Maar ook is het belangrijk
dat men een goed financieel beleid voert. Ook hier geldt weer: de sterkste schouders dragen de
zwaarste lasten. Want dat is waar de overheid volgens OGD/GroenLinks voor moet staan: een
beleid dat eenieder kansen biedt; dat de solidariteit die er in onze samenleving is versterkt, en die
sociaal en met compassie de zwaksten beschermt.

OGD/GroenLinks is voor een solide begrotingsbeleid dat voldoende ruimte biedt voor investeringen
in publieke voorzieningen. Gezien de financiële situatie van onze gemeente is dat een zware
opgave. Het vraagt heldere keuzes voor noodzakelijke investeringen en bijdragen. En het vraagt
een kritische houding ten aanzien van andere kosten.

OGD/GroenLinks wil dat:

1. onze gemeente kritisch kijkt naar het inhuren van externe deskundigheden. Dit is
peperduur en vaak nauwelijks nodig;
2. onze gemeente actief op zoek gaat naar aanvullende financieringsmogelijkheden, zoals
Provinciale-, Europese- of Rijkssubsidie
3. een strak financieel beleid wordt gevoerd conform de spelregels;
4. bezuinigingen in het gemeentelijk beleid niet de zwaksten in de gemeente raakt.
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