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Betrokken, duidelijk, VVD 

 
Het verkiezingsprogramma met de visie van de VVD Alblasserdam voor 2014-2018. Nieuwe taken en 
minder geld. Dat is de lastige opgave waar ook Alblasserdam de komende jaren zich voor geplaatst 
weet. Die opgave vraagt duidelijke keuzes. De VVD maakt keuzes vanuit betrokkenheid bij u, uit 
betrokkenheid bij ons dorp. De VVD staat immers voor het maken van keuzes en wil daar duidelijk over 
zijn. 

De VVD Alblasserdam kiest voor: 

 Een prettige leefomgeving 

Goed onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden, speelgelegenheden en groen is een kerntaak 
voor de gemeente. Schoon en veilig, zonder de rekening door te schuiven naar de toekomst. Een 
omgeving waarin jong en oud zich plezierig voelt, er ruimte is om elkaar te ontmoeten en er ruimte 
is voor sport en spel. Dat is waar de VVD Alblasserdam voor kiest.  
Bij een prettige en veilige leefomgeving past ook een goed functionerende Omgevingsdienst. Een 
dienst die bedrijven aan de hand van duidelijke normen aan de gemaakte afspraken houdt.  

 Solide financiën 

Voor de VVD geldt dat het, zeker in financieel moeilijke tijden, belangrijk is een gedegen en solide 
financiële huishouding te voeren. Minder uitgeven door keuzes te maken in de uitgaven en te kiezen 
voor een kleinere gemeentelijke organisatie gaat voor de VVD Alblasserdam boven het geld ophalen 
bij burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven ervaren immers toch al de lasten van de crisis. Het 
precario op leidingen en de toeristenbelasting op zakelijk verblijf in hotels moeten worden 
teruggedraaid zonder andere vormen van belasting daarvoor in de plaats te laten komen. De VVD 
Alblasserdam is geen voorstander van OZB verhogingen.  

 Een goed ondernemersklimaat 

De VVD kiest voor ondernemerschap. Ondernemerschap is de motor van de lokale economie en 
schept werkgelegenheid en mogelijkheden om te participeren in de maatschappij. Ook verenigingen 
en maatschappelijke organisaties moeten meer ondernemerschap tonen. Actief 
verantwoordelijkheid nemen is niet alleen de basis voor een goede onderneming maar ook de basis 
voor een gezond maatschappelijk en verenigingsleven. Een gezonde lokale economie is aantrekkelijk 
voor bewoners, trekt nieuwe ondernemers en nodigt uit tot initiatief. 

 De VVD Alblasserdam kiest voor actief investeren in het aantrekkelijker maken van bestaande 
industrieterreinen. Het behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is daarbij van groot 
belang. Ook gaat de VVD voor verdergaande vermindering van regels en  afstemming  van 
bestaande regels. Ook het hebben van één loket voor ondernemers  en één aanspreekpunt 
vergemakkelijkt het ondernemen.  

Door actief ondernemers te betrekken en door samen te werken in Drechtstedenverband moet ons 
dorp en de regio voor ondernemers nog aantrekkelijker worden en blijven. Bereikbaarheid speelt 
daarin een belangrijke rol. Oplossingen hiervoor liggen niet op lokaal niveau maar kunnen alleen in 
gezamenlijkheid met regio en Rijk worden opgepakt.  
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 Regionale samenwerking 

Taken en opgaven van gemeenten worden steeds complexer. Niet in de laatste plaats ook door de 
nieuwe taken die vanuit de rijksoverheid bij gemeenten worden neergelegd. Vraagstukken rondom 
bereikbaarheid (verbreding A15), duurzaamheid (zonder windmolens in ons dorp), de 
decentralisaties in het sociale domein en werkgelegenheid zijn geen zaken die als klein dorp 
zelfstandig succesvol opgepakt kunnen worden. Dat vraagt een andere manier van kijken. De VVD 
kiest daarbij voor het actief zoeken van samenwerking. Niet alleen met bedrijfsleven en andere 
overheden maar zeker ook met burgers, verenigingen en maatschappelijke organisaties.  

De VVD Alblasserdam kiest ook voor een efficiëntere gemeentelijke organisatie. Niet de kwantiteit 
maar de kwaliteit moet tellen. Door efficiënter te werken en te investeren op dienstbaarheid en 
serviceverlening moet worden bespaard zonder de Alblasserdammers tekort te doen. Alleen dan 
kunnen de belangen van Alblasserdam en haar inwoners optimaal worden behartigd. De realisatie 
van het zwembad is daar een sprekend voorbeeld van.  

 Meer vrije keus voor Ouderen 

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Om 
Alblasserdam daarvoor toekomstbestendig te maken moet er bij inrichting van buurten ruimte zijn 
voor het combineren van wonen, werk en zorg. De VVD staat voor zorg dichtbij in de buurt en 
persoonsgericht. De VVD is tegen betutteling en wil ouderen actief bevragen naar hun behoeften en 
de manier om op een goede manier invulling te kunnen geven aan (ouderen)zorg. Maatgevend 
moet zijn wat voor ouderen zelf belangrijk is op het gebied van voorzieningen, huisvesting, vervoer 
en zorg in de buurt. Geen confectie dus maar maatwerk. En bij de inrichting en onderhoud van 
openbare ruimte moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met minder validen en oudere 
bewoners. 

Bij de uitvoering van de WMO gaat de VVD uit van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet          
kunnen. Dit is voor de VVD een cruciaal uitgangspunt, Immers je hebt dan misschien een beperking, 
je bent niet je beperking.  Mantelzorg en mantelzorgondersteuning gaan bij de VVD hand in hand. 
Aanvragen ten behoeve van zelfredzaamheid, zoals hulp en woningaanpassingen of aanbouw 
moeten snel afgehandeld worden.  

 Een toekomst voor Jongeren  

De VVD Alblasserdam kiest voor een gemeente die jongeren niet in de kou laat staan. Blijven 
investeren in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarom belangrijk. Dat begint al 
op de basisscholen. Door ondernemers te stimuleren om te investeren in werk en 
stagemogelijkheden in en om ons dorp waardoor mogelijkheden voor onze jongeren worden 
vergroot. Op het gebied van onderwijshuisvesting moet de gemeente erop toezien dat het 
onderhoud en de kwaliteit op orde blijft.  

Met woningbouwcoöperaties en andere partijen moet gekeken worden naar een betaalbaar en 
passend woningaanbod voor onze jongeren.  

De gemeenten worden verantwoordelijk voor preventie, vroeghulp en alle vormen van 
gespecialiseerde jeugdhulp. Het recht op zorg wordt vervangen door zorgplicht van gemeenten. De 
VVD Alblasserdam kiest voor: eerst kijken wat ouders en kinderen zelf kunnen, dan binnen het 
netwerk en vervolgens pas de overheid. 

In Alblasserdam zijn er voor jongeren nauwelijks gelegenheden om uit te gaan. Horecaondernemers 
kunnen hiervoor de handschoen opnemen. Hierbij is een BOB-bushalte een alternatief waardoor  
Alblasserdamse jongeren de gelegenheid krijgen in de omgeving van ons dorp uit te gaan. De VVD 
Alblasserdam kiest er daarmee voor om zeker ook voor haar jongeren een aantrekkelijk dorp te 
blijven. 

Betrokken, duidelijk, VVD! 


