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Verkiezingsprogramma 2018 - 2022  
D66 Alblasserdam 

 

 

Inleiding  

OPEN, de titel van het D66 verkiezingsprogramma 2018 voor Alblasserdam.   

OPEN zijn is het vertrekpunt.  
OPEN staan voor ideeën, verandering en vooral: 
OPEN staan voor elkaar.  

 

Met een open houding ben je optimistisch en geef je vertrouwen aan anderen. Optimistisch 
zijn we over de toekomst van Alblasserdam en vertrouwen hebben we in onze inwoners.  

Open, ook ten aanzien van de onderwerpen die we in dit verkiezingsprogramma aan u willen 
voorleggen. Zoals bij ieder verkiezingsprogramma gaat het natuurlijk om de keuzes die we 
maken.  

Denk hierbij aan: 

● de toegang tot ons dorp, te vaak staan we in de file, ons dorp moet open... 
● de uitgaansgelegenheden voor onze jeugd, ook die moeten er zijn... 
● de (winkel)voorzieningen voor iedereen maar met name voor de ouderen moeten 

beschikbaar en open blijven...   
 
Maar ook open bestuur, open vergaderingen en een open gemeentehuis. Open is steeds ons 
vertrekpunt. We zijn hierbij niet blind of gesloten voor de mening van anderen. D66 wil in 
de komende periode alle andere partijen betrekken en met elkaar samenwerken.  

We maken wel steeds de keuze voor een zelfbewuste samenleving waarbij Alblasserdam niet 
zijn muren optrekt maar zich juist openstelt voor ideeën van buitenaf. Iets samen doen is 
meer dan alleen met en voor de mensen van je eigen achterban; Alblasserdam bestaat te 
veel uit aparte groepen die elkaar nog niet altijd weten te vinden.  

Een goed gemeentebestuur gooit het niet over de schutting maar regisseert echte 
samenwerking!  Ieder die zich aangesproken voelt door deze benadering roepen we op om 
op 21 maart voor D66 te stemmen en ons te steunen in ons streven Alblasserdam OPEN te 
houden. 
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Bestuur 

‘D66 wil een bestuur dat niet uitsluit maar er is voor eenieder met goede ideeën; een 
bestuur dat de regie pakt voor goede samenwerking in ons dorp’ 

D66 wil voor de komende raadsperiode een raadsbreed programma dat leidend is voor het 
bestuur van Alblasserdam. Doel is het uitzetten van een gemeenschappelijke open koers 
door de raad als geheel. Als raad vertegenwoordigen we het hele dorp. Een 
raadsprogramma maakt dat ook zoveel mogelijk mensen in het dorp zich vertegenwoordigd 
voelen. Na de verkiezingen willen wij de uitslag leidend laten zijn voor een transparant 
overleg waarin alle partijen betrokken worden. Het resultaat hiervan is een programma 
waarin de speerpunten van de gemeenteraad voor de komende vier jaar zijn uitgewerkt. Dit 
concept zal vervolgens voor bespreking aan onze inwoners worden voorgelegd. Definitieve 
vaststelling van het programma zal hierna door de raad gebeuren.  

Pas hierna komen de mogelijke wethouders in beeld die dit programma mogen uitvoeren. 
Het staat iedere partij vrij om kandidaat wethouders naar voren te schuiven. Een 
sollicitatiecommissie uit de raad zal tot een uiteindelijke keuze van wethouders komen 
waarbij D66 de procedure transparant en zonder achterkamertjes wil uitvoeren.  

Het werk van de raad moet transparant en open zijn en moet gezien kunnen worden door 
alle inwoners van Alblasserdam. De aanwezigheid van pers bij de raadsvergaderingen vindt 
D66 essentieel en moet dan ook bevorderd worden. D66 wil bovendien graag een 
experiment met live webcasting van raadsvergaderingen. 

 

D66 wil: 

● In Alblasserdam werken met een raadsprogramma opgesteld door de gehele raad  
● Een raadsbrede commissie om te komen tot de best mogelijke selectie van 

wethouders 
● Bevorderen dat de pers altijd aanwezig is bij raads- en commissievergaderingen 
● Raadsvergaderingen live webcasten  
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Alblasserdam en de regio 

‘D66 wil dat er echt gebruik gemaakt wordt van het gemeentehuis. Regionale samenwerking 
is prima maar in ons gemeentehuis moeten ambtenaren zitten die lokaal betrokken zijn en 
weten wat hier speelt’   

Alblasserdam werkt intensief en succesvol samen met inmiddels zes andere gemeenten. 
Deze samenwerking levert voordelen op, maar ook voor D66 steeds zwaarder wegende 
nadelen. Steeds meer Alblasserdammers krijgen bij vragen, vergunningen en verzoeken te 
maken met ambtenaren die geen idee hebben over hun situatie of woonomgeving. De 
oorspronkelijke bedoeling van een volwaardige ambtelijke organisatie per deelnemende 
gemeente met een aantal gezamenlijke specialisten is al lang verlaten. Ook voor de lokale 
democratie is de Drechtsteden al snel ‘ver van mijn bed’. De kracht van een kleinere 
gemeente, besturen en problemen oplossen dicht bij de mensen, dreigt verloren te gaan. 

D66 wil: 

• Regionaal blijven samenwerken, maar wel vanuit eigen lokale kennis en kracht 
• Vasthouden aan en versterken van ons eigen ambtelijk apparaat  
• Een gemeentehuis dat optimaal gebruikt wordt voor inwoners en gebruikers, een 

kenniscentrum waar kennis nuttig gemaakt wordt voor inwoners 
• Inwoners en raad meer betrekken bij de regionale samenwerking door resultaten van 

die samenwerking beter terug te koppelen naar de samenleving 
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Bereikbaar Alblasserdam  
 
‘D66 wil een extra ontsluiting voor het dorp waarbij rekening wordt gehouden met het 
ontlasten van de dijk’ 

We staan te vaak in de file als we Alblasserdam in of uit gaan. 

De drukte op de Alblasserdamse uitvalswegen heeft niet alleen te maken met de 
werkzaamheden op deze wegen maar ook met de steeds vollere A15 door de groeiende 
economie. Ook het toerisme naar Kinderdijk speelt hier een grote rol. Alblasserdam staat 
steeds vaker dicht en een extra ontsluiting van Alblasserdam, richting de polder, is dan ook 
essentieel.  

De ontsluiting via de fiets of via het water is voor D66 minstens zo belangrijk als de 
ontsluiting per auto en biedt juist duurzame mogelijkheden om het dorp beter bereikbaar te 
maken. Een intensivering van het vervoer over water biedt kansen voor uitbreiding van 
recreatieve activiteiten. Dit verbetert de bereikbaarheid van Alblasserdam en vermindert het 
toeristisch verkeer op de dijk.  

Het openbaar vervoer in de regio gaat een nieuwe fase tegemoet, met de mogelijke 
ontwikkeling van lightrail tussen Dordrecht en Rotterdam. Dit biedt Alblasserdam kansen 
voor een betere ov-ontsluiting.  

D66 heeft zich de afgelopen periode ook ingezet om de schoolroutes voor kinderen veiliger 
te maken. D66 blijft zich inzetten voor het initiatiefvoorstel om een fietslus bij de kruising 
van de A15 en de Edisonweg aan te leggen.  

 

D66 wil: 

• Werk maken van een extra ontsluiting voor Alblasserdam 
• Een blijvende lobby om de verkeersdruk op de A15 te verminderen, ook door het zelf 

zoeken van alternatieven. 
• Het Gemeentelijk vervoersplan met inwoners bespreken en uitwerken 
• Veilige fietsroutes naar de scholen  
• Uitbreiding van het huidige openbaar vervoer over water. De waterbus moet vaker 

gaan varen    
• Onderzoeken of aansluiten op een mogelijke lightrailverbinding vanuit Drechtsteden 

naar Rotterdam mogelijk is. 
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Milieu en Duurzaamheid 

‘D66 wil Alblasserdam groener, schoner en duurzamer. Het moet duidelijk zijn wat onze 
leefomgeving bedreigt. We zullen acties moeten ondernemen om onze leefomgeving te 
verbeteren!’  

 
 
Milieu 
D66 kiest voor een goed en gezond milieu. Uit recente metingen blijkt dat Alblasserdam tot de 
meest vervuilde en de minst groene gemeenten van Nederland behoort. Deze twee conclusies 
zijn op zich al erg genoeg maar versterken elkaar ook nog eens.  

De afgelopen periode zijn we in Alblasserdam overspoeld met termen als; PFOA, Genx, Teflon, 
Asbest, Fijnstof, PM10, PM2,5, Stikstofdioxide, tetrachlooretheen, VOCI, zink en lood. Woorden 
en begrippen waar eigenlijk niemand meer iets van snapt en waarvan niemand weet in welke 
mate ze een bedreiging voor ons vormen. 

Wij willen zorgen dat er meer helderheid ontstaat over wat onze leefomgeving bedreigt en wat 
er gedaan moet worden om deze bedreigingen te elimineren. Het “actieplan Luchtkwaliteit” 
(waar mogelijke oplossingen gezocht worden) is een goede eerste stap, maar ons uiteindelijke 
doel is een geheel gezond milieu. 

Natuur is ondervertegenwoordigd in Alblasserdam. Samen met Papendrecht en Sliedrecht zou 
een aaneengesloten natuurzone ten noorden van de A15 aangelegd moeten worden.  

 
Duurzaamheid 
D66 kiest voor duurzaamheid. Dit maakt ons minder afhankelijk van olie en gas, maar ook om 
onze komende generatie te beschermen tegen verdergaande luchtvervuiling, geluidsoverlast, 
afval en stank. 

Bij nieuwbouw en herbouw van woningen en bedrijfspanden moet met duurzame energie en 
milieuvriendelijke bouwtechnieken rekening worden gehouden. Dit betekent dat er gestreefd 
moet worden naar 0 op de meter en “van gas los”. Bij bestemmingsplannen voor nieuwbouw wil 
D66 dat de gemeente dit als eis opneemt. Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid zijn 
factoren die bij aanbestedingen zwaar meewegen. 

Door het aanleggen van meer oplaadpunten, stimuleert de gemeente het gebruik van elektrische 
auto’s, scooters en fietsen. 

Alblasserdam moet eigen energieopwekking als duurzaam alternatief verder stimuleren 
bijvoorbeeld via een energie coöperatie.   
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Afvalscheiding 
Een beter milieu begint altijd bij onszelf… zeker als het gaat om afvalscheiding en -verwerking. 

D66 gelooft echter niet in gedwongen afvalscheiding. Inwoners moeten zelf overtuigd raken van 
het nut van afval scheiden. Het is de opdracht van de gemeente om dit duidelijk te maken. 
Mensen dwingen om afval te scheiden, door te straffen met boetes of afval minder vaak af te 
halen, werkt volgens D66 niet. Bovendien moeten kosten voor afvalverwerking niet afgewenteld 
worden op mensen die ongewild meer of vaker afval produceren (luiers, medische afval). Goede 
uitleg over hoe te scheiden en vaak genoeg het afval ophalen stimuleren de inwoners juist om 
hun afval te gaan scheiden. Indien kosten voor het scheiden van afval hoger worden, zullen we 
dat als gemeenschap solidair met elkaar moeten zijn en deze kosten samendragen.  

 

D66 wil: 

• Duidelijke informatie over mogelijk bedreigingen van ons milieu 
• De uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide en geluidsoverlast terugdringen 
• Bestaande groengebieden en parken zoveel mogelijk met elkaar verbinden en het 

groen in de straten intensiveren. 
• Braakliggende terreinen opvullen met groen 
• Samen met Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden één aangesloten recreatie-

natuurgebied realiseren ten noorden van de A15. 
• Duurzame energie grootschalig stimuleren door zonnepanelen op daken 
• Nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen met 0 op de meter en gasloos  
• Dat de gemeentelijke organisatie, ook in Drechtsteden verband, het goede voorbeeld 

geeft met haar elektrische wagenpark 
• Geen Diftar (betalen per kilo afval) afvalsysteem invoeren 
• De ophaalfrequentie van gescheiden afval optimaliseren 
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Economie  

‘D66 wil ondernemers beter ondersteunen om kansen te benutten.’  

D66 wil dat de regio samen met bedrijven investeert in hoogwaardig onderwijs om 
voldoende vakmensen op te leiden. Wij pleiten voor structureel overleg met ondernemers in 
de regio, zoals dat nu wordt vormgegeven door de “economic board”. De gemeente hoort 
hierbij vooral kansen te bieden en geen hindernissen op te werpen. Verruiming van 
vergunningen van bestaande horeca moet binnen deze grenzen mogelijk zijn.  

Al jaren staat ontwikkeling van het toerisme in en rondom Alblasserdam hoog op agenda in 
de lokale politiek, bijvoorbeeld op het terrein Haven-Zuid. D66 heeft nog steeds geen hoge 
verwachting van de toeristische ontwikkeling op Haven-Zuid. Wij willen echter vol inzetten 
op de ontwikkeling van het gebied Haven-Dam-Centrum tot gebied voor vrijetijdseconomie 
en horeca. Hierbij valt te denken aan het verschuiven van uitgaansgelegenheden van Dam 
naar Haven-Zuid.  Bij de ontwikkeling van Haven-Zuid is het voor D66 ook mogelijk om 
ruimere horecatijden te hanteren en open te zijn op zondag. Onze lokale economie is nauw 
verbonden met de regionale economie, vooral als het aankomt op de werkgelegenheid die 
dit creëert. Ondernemers zijn de afnemers van onze scholieren en studenten.   

Laat ons samen de economische agenda voor de toekomst schrijven. Als het aan D66 ligt, 
betrekt de gemeente Alblasserdamse ondernemers meer bij gemeentelijk werk maar wel 
altijd via open en transparante aanbesteding. 

 

D66 wil:   

● Economische groei en werkgelegenheid in de Drechtsteden verbeteren, door het 
onderschrijven van de groeiagenda van de Drechtsteden, waarin het verbeteren van 
het vestigingsklimaat voorop staat. We werken intensief samen op de punten 
bereikbaarheid, arbeidsmarkt en duurzaamheid.  

● Ontwikkelingsmogelijkheden voor Horeca op Haven Zuid  
● Betere aansluiting van winkelgebieden met een goede verdeling tussen ‘trekkers’ en 

kleinere ondernemers 
● Behoud van oude locatie ‘Dirk vd Broek’ als locatie voor een ten minste Een 

buurtsuper.  
● Mogelijkheid tot zondagsopenstelling, indien winkeliers dit willen. Dit geldt ook de 

bibliotheek en voor alle (sport)voorzieningen.  
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Gezondheid en Welzijn 

“D66 staat voor een samenleving waar zwakkeren in de samenleving kunnen rekenen op 
ondersteuning, daar waar de omgeving onvoldoende hulp kan bieden.” 

Op het gebied van gezondheid en welzijn zijn er de afgelopen jaren veel taken op de 
gemeente af gekomen (waaronder jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning). Nu is het 
tijd om door te pakken! Voor D66 is preventie (voorkomen is beter dan genezen) een 
belangrijke sleutel. Door preventie wordt gezondheidswinst geboekt en kan worden 
voorkomen dat men in de toekomst duurdere zorg nodig heeft. 

Bij de uitvoering van deze taken moet de gemeente binnen het budget blijven dat het rijk 
hiervoor geeft, tenzij hierbij de kwaliteit van de zorg (bijvoorbeeld onverantwoord lange 
wachtlijsten) in het geding komt. Er mogen geen inwoners tussen wal en schip raken! 

Op het gebied van gezondheid en welzijn zijn veel organisaties actief, (zoals de SWA, 
Stichting MEE, kerken, verenigingen etc.) met elk hun eigen achtergrond. D66 wil dat er de 
komende vier jaar meer aandacht komt voor samenwerking tussen deze partijen. Bij de 
verdeling van de financiële middelen zou het gezamenlijk uitvoeren van projecten een 
belangrijk criterium moeten zijn.  

Binnen het domein van gezondheid en welzijn is momenteel de Wmo-adviesraad actief. D66 
kijkt uit naar de de komst van de adviesraad die zich ook bezig houdt met de jeugdzorg en 
participatie. Deze adviesraad moet ook direct met de raad in overleg treden.  

Alblasserdam kent een groot aantal inwoners die mantelzorger is. Mensen die vrijwillig 
zorgen voor familie of kennissen zijn mantelzorger zonder dat zij zich dit zelf realiseren. Zij 
vinden dit de gewoonste zaak van de wereld. Zij ervaren niet zelden een hoge werkdruk en 
worden vaak overvraagd. Ze verdienen, indien nodig, dan ook onze volledige ondersteuning. 
D66 zou dan ook graag zien dat de mantelzorgondersteuning verder geïntensiveerd wordt 
op het gebied van het aanbieden praktische handvaten en op het gebied van respijtzorg.    

Om onze inwoners zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen wil D66 dat er, in 
navolging van andere gemeenten, onderzoek gedaan wordt naar de behoefte en uitvoering 
van een ‘blijverslening’. Inwoners kunnen hierbij (onder bepaalde voorwaarden) geld lenen 
voor een kleine verbouwing, waardoor men langer thuis kan blijven wonen. Naast het langer 
thuis blijven wonen, vindt D66 het ook belangrijk dat onze inwoners samen oud kunnen 
worden. De komende periode moeten we de beschikbaarheid van woonvormen met dit doel 
onderzoeken. 

 

D66 wil; 

● Meer inzetten op preventie (bijv laagdrempelige zorg en vroegtijdige signalering) 
● Dat gezamenlijke uitvoering van projecten door de vele organisaties verder 

gestimuleerd wordt (aandacht voor innovatie!) 
● Intensivering van de mantelzorgondersteuning 
● Een grotere rol voor de Stichting Welzijn Alblasserdam bij het gezamenlijk zoeken 

naar innovaties op gebied van welzijn (en zorg) 
● Onderzoeken of een blijverslening ingevoerd kan worden 
● Onderzoek doen naar woonvormen om samen oud te worden  
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Jeugd 

“D66 wil dat jongeren ook in de toekomst voor Alblasserdam kunnen kiezen” 

Uiteraard is de jeugd ook voor D66 de toekomst. Momenteel lijken veel jongeren 
Alblasserdam te verlaten. Naast studie en werk, wordt dit veroorzaakt door het gebrek aan 
betaalbare woningen in ons dorp. Naast het gebrek aan sociale huurwoningen en doordat 
vrije huurwoningen ontbreken, zijn er nauwelijks goedkope woningen beschikbaar voor 
jongeren.  

Om jongeren, die dit willen, ook daadwerkelijk in Alblasserdam te kunnen laten wonen dient 
er geïnvesteerd te worden in geschikte woningen en moet er worden ingezet op beter 
openbaar vervoer. 

D66 zou graag zien dat de Jeugdgemeenteraad nieuw leven ingeblazen wordt. Het is hierbij 
van belang dat de jongeren zelf meedenken over de manier waarop dit vorm moet krijgen. 
Dit dient verder te gaan dan enkel de traditionele adviesrol die zij in het verleden hadden. 
De jeugd moet in staat gesteld worden om actief een bijdrage te kunnen leveren op de 
thema’s die hen betreft.    

D66 zou graag zien dat er gewerkt wordt aan een proef met variabele openingstijden voor 
de horeca. Momenteel is het zo dat om 02.00 uur alle klanten de horecagelegenheden 
moeten hebben verlaten. Op deze manier stroomt het uitgaanspubliek in één keer de straat 
op, met overlast als gevolg.  

D66 wil dat ondernemers de vrijheid krijgen om te experimenteren met variabele 
sluitingstijden. Bijvoorbeeld dat er om 02.00 uur geen nieuwe klanten meer naar binnen 
mogen en de sluitingstijd (waarbij de klanten de gelegenheid verlaten moeten hebben) 
varieert tussen de verschillende gelegenheden 

D66 wil; 

● Dat het voor jongeren mogelijk en aantrekkelijk blijft/wordt om in Alblasserdam te 
blijven wonen 

● De jeugdgemeenteraad nieuw leven inblazen 
● Variabele openingstijden voor de horeca  
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Sport 

‘Alblasserdam heeft talrijke verenigingen en organisaties, zowel in sport, cultuur als in het 
sociale domein. Zij vormen de sociale infrastructuur van onze samenleving. D66 wil dan ook 
dat deze verenigingen en organisaties een goede ondersteuning krijgen”  

Mensen doen binnen deze organisaties vrijwillig iets voor elkaar, werken zo aan hun sociale 
en lichamelijke ontwikkeling en aan de ontwikkeling van anderen. Het is belangrijk dat de 
gemeente structureel met al deze partijen overlegt. De gemeente moet verdergaande 
samenwerking tussen deze verenigingen en organisaties bevorderen door nog beter de 
regierol hierin op te pakken.  

Na de verzelfstandiging van sportcentrum Blokweer (en de gymzaal in de Weverstraat) moet 
de Beheerstichting Sport Alblasserdam (BSSA) ook de ruimte krijgen om te kunnen 
investeren en hun ondernemerschap worden gestimuleerd.  

Met de verenigingen van sportpark Souburgh moet worden gekeken naar de optimale 
manier van samenwerking. Een herziening van de huidige gemeenschappelijke regeling ligt 
daar voor de hand. Verandering in het samenwerkingsmodel zal onder regie van de 
gemeente moeten plaats vinden. 

 

D66 wil; 

● Dat de gemeente continu in gesprek is met het verenigingsleven  
● Dat verenigingen gestimuleerd worden om meer samen te werken  
● BSSA de ruimte geven 
● Samen met verenigingen zoeken naar de optimale manier van samenwerking voor 

sportpark Souburgh 
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Onderwijs  
 
“D66 wil samenwerking tussen lokale schoolbesturen stimuleren” 
 
D66 staat voor goed onderwijs! En het onderwijs in Alblasserdam staat er best goed voor.  
De rol van de gemeente is daarin ondersteunend, bijvoorbeeld bij bouw en onderhoud van 
schoolgebouwen. De gemeente is ook verantwoordelijk voor voldoende aanbod van 
openbaar onderwijs. De Alblasserdamse basisscholen bieden gezamenlijk een goede 
spreiding van onderwijsmogelijkheden in ons dorp. Steeds meer scholen 'verbreden' door 
nauw samen te werken met maatschappelijke partners zoals kinderopvangorganisaties, 
sportverenigingen en culturele instellingen. Toch zijn er ook aandachtspunten. Het aantal 
leerlingen in de basisschoolleeftijd zal in Alblasserdam tot 2030 sterk krimpen. Wisselingen 
in vraag en aanbod zijn door scholen soms moeilijk op te vangen zonder stevige 
investeringen. D66 vindt het belangrijk dat alle leerlingen in de gelegenheid zijn en blijven 
kwalitatief hoogwaardig en passend onderwijs te volgen. Daarom willen wij een Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs, met oog voor ontwikkelingen op de middellange termijn. 
 
 
D66 wil; 
 
• Adequate onderwijshuisvesting, ondersteund door creatief en efficiënt 

voorzieningenbeleid 
• Vrije schoolkeuze, niet gebonden aan de wijk waar je woont 
• Stimuleren van samenwerking tussen lokale schoolbesturen 
• Gelijke bediening van alle Alblasserdamse scholen 
• Ruimte voor samenwerking met maatschappelijke partners 
• Beter contact tussen raad, openbaar onderwijs en college 
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Speerpunten op een rij (1) 

D66 wil: 

● In Alblasserdam werken met een raadsprogramma opgesteld door de gehele 
raad  

● Een raadsbrede commissie om te komen tot de best mogelijke selectie van 
wethouders 

● Bevorderen dat de pers altijd aanwezig is bij raads- en 
commissievergaderingen 

● Raadsvergaderingen live webcasten  
● Regionaal blijven samenwerken, maar wel vanuit eigen lokale kennis en 

kracht 
● Vasthouden aan en versterken van ons eigen ambtelijk apparaat  
● Een gemeentehuis dat optimaal gebruikt wordt voor inwoners en gebruikers 
● Inwoners en raad meer betrekken bij de regionale samenwerking door 

resultaten van die samenwerking beter terug te koppelen naar de 
samenleving 

● Werk maken van een extra ontsluiting voor Alblasserdam 
● Een blijvende lobby om de verkeersdruk op de A15 te verminderen, ook door 

het zelf zoeken van alternatieven. 
● Het Gemeentelijk vervoersplan met inwoners bespreken en uitwerken 
● Veilige fietsroutes naar de scholen  
● Uitbreiding van het huidige openbaar vervoer over water. De waterbus moet 

vaker gaan varen    
● Onderzoeken of aansluiten op een mogelijke lightrailverbinding Dordrecht-

Papendrecht-Rotterdam mogelijk is 
● Duidelijke informatie over mogelijk bedreigingen van ons milieu 
● De uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide en geluidsoverlast terugdringen 
● Bestaande groengebieden en parken zoveel mogelijk met elkaar verbinden en 

het groen in de straten intensiveren 
● Braakliggende terreinen opvullen met groen 
● Samen met Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden één aangesloten 

recreatie-natuurgebied realiseren ten noorden van de A15 
● Initiatieven op het gebied van duurzame energie stimuleren 
● Nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen met 0 op de meter en gasloos  
● Dat de gemeentelijke organisatie, ook in Drechtsteden verband, het goede 

voorbeeld geeft met haar elektrische wagenpark 
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Samenvatting actiepunten (2) 

D66 wil verder:  
 

● Geen Diftar afvalsysteem invoeren 
● De ophaalfrequentie gescheiden afval optimaliseren 
● Economische groei en werkgelegenheid in de Drechtsteden verbeteren, door 

het onderschrijven van de groeiagenda van de Drechtsteden, waarin het 
verbeteren van het vestigingsklimaat voorop staat. We werken intensief 
samen op de punten bereikbaarheid, arbeidsmarkt en duurzaamheid  

● Ontwikkelingsmogelijkheden voor Horeca op Haven Zuid  
● Betere aansluiting van winkelgebieden met een goede verdeling tussen 

‘trekkers’ en kleinere ondernemers 
● Behoud van oude locatie ‘Dirk vd Broek’ als locatie voor een ten minste Een 

buurtsuper.  
● Mogelijkheid tot zondagsopenstelling, indien winkeliers dit willen, dit geldt ook 

de bibliotheek en voor alle (sport)voorzieningen  
● Meer inzetten op preventie 
● Dat gezamenlijke uitvoering van projecten door de vele organisaties verder 

gestimuleerd wordt (aandacht voor innovatie!) 
● Intensivering van de mantelzorgondersteuning 
● Een grotere rol voor de Stichting Welzijn Alblasserdam bij het gezamenlijk 

zoeken naar innovaties op gebied van welzijn (en zorg) 
● Onderzoeken of een blijverslening ingevoerd kan worden 
● Onderzoek doen naar woonvormen om samen oud te worden  
● Dat het voor jongeren mogelijk en aantrekkelijk blijft/wordt om in 

Alblasserdam te blijven wonen 
● De jeugdgemeenteraad nieuw leven inblazen 
● Variabele openingstijden voor de horeca  
● Dat de gemeente continu in gesprek is met het verenigingsleven  
● Dat verenigingen gestimuleerd worden om meer samen te werken  
● BSSA de ruimte geven 
● Samen met verenigingen zoeken naar de optimale manier van samenwerking 

voor sportpark Souburgh 
● Adequate onderwijshuisvesting, ondersteund door creatief en efficiënt 

voorzieningenbeleid 
● Vrije schoolkeuze, niet gebonden aan de wijk waar je woont 
● Stimuleren van samenwerking tussen lokale schoolbesturen 
● Gelijke bediening van alle Alblasserdamse scholen 
● Ruimte voor samenwerking met maatschappelijke partners 
● Beter contact tussen raad, openbaar onderwijs en college 

  



15 

Kandidatenlijst 

 

1. Ramon Pardo 

 
4 jaar geleden zei ik als lijsttrekker:  
 
“Aan de kant staan en van buitenaf kritiek leveren is makkelijk maar uiteindelijk moet 
je bereid zijn je daadwerkelijk in te zetten om dingen ten goede te veranderen”. 
 
Dit is de belangrijkste motivatie om me nu ook weer verkiesbaar te stellen als 
lijsttrekker. D66 wil bijdragen aan verandering voor ons dorp.  Als de inwoners van 
Alblasserdam het willen dan kunnen we ons dorp echt ten goede veranderen, meer 
openheid en meer levendigheid zonder dat we onze eigenheid verliezen.  

 
 
 

2. Marko Stout 

 
 

De afgelopen twee termijnen heb ik heb me ingezet voor de leefbaarheid van 
Alblasserdam door me actief te bemoeien met een aantal dossiers. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn; Een veilige fietslus voor schoolgaande jeugd vanwege het drukker 
wordend verkeer, de aanpak van de grondvervuiling bij het Lammetjeswiel, de 
luchtkwaliteit in ons dorp en een extra ontsluiting zodat er minder verkeer door 
Alblasserdam hoeft. Voor al deze dossiers is inmiddels volop aandacht. Maar we zijn er 
nog niet. Alblasserdam staat nog te vaak vast, ons milieu wordt nog steeds bedreigt, 
we moeten echt duurzamer worden en we krijgen nog te maken met een forse opgave 
voor woningbouw. De komende 4 jaar hoop ik hierin echt het verschil te kunnen 
maken. 
 
“Ik ben creatief, heb doorzettingsvermogen en ben redelijk eigenwijs. Deze 
karaktereigenschappen zijn volgens mij essentieel om bovenstaande problemen het 
hoofd te kunnen bieden.” 
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3. Ivana Glavas 

 
 

In de afgelopen raadsperiode heeft de gemeente een grote opgave van het rijk 
gekregen om 3 transities in het sociale domein te bewerkstelligen. Dit betekent dat er 
een grote cultuurverandering in het sociale domein plaats moet vinden, met als doel 
om inwoners sneller te kunnen helpen bij zorg – en ondersteuningsvragen. Ik heb als 
burgerraadslid in de commissie Samenleving het traject van transformatie, wat nog 
steeds gaande is, intensief gevolgd.  
 
“Ik heb mij ingezet om de stemmen te laten horen van mensen die dagelijks te maken 
hebben met zorginstanties en die ten lijve ondervinden welke gevolgen de transities op 
hun persoonlijke levens heeft.”  
 
In mijn werk als maatschappelijk werker kom ik in contact met mensen die een zorg - 
of ondersteuningsvraag hebben. Als hulpverlener heb ik inmiddels ervaring opgebouwd 
welke positieve en negatieve effecten de transitie in de praktijk heeft.  
Om de doelen van de transitie te bereiken is naar mijn mening een integrale 
stelselwijziging nodig. De wijzigingen die nu toegepast zijn, zijn nog vaak gericht op 1 
onderdeel en hebben geen samenhangende aanpak. De wmo, jeugdwet en de 
participatiewet opereren nog vaak op eilanden. Wet en regelgeving is nog niet 
aangepast aan de participatiesamenleving. Mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt, nog 
vaak voor mensen die afhankelijk van een uitkering zijn, door uitkeringsinstanties 
onmogelijk gemaakt. Voor mij persoonlijk betekent het dat de opgave om goede zorg 
en ondersteuning te blijven bieden een uitdaging zal blijven en onze investering hard 
nodig heeft.  
 
“Ik ben een persoon die de samenwerking opzoekt om een groter doel te bereiken. 
Hiervoor is het nodig dat je tevreden kan zijn met het vinden van een middenweg. En 
daarom spreekt de volgende uitdrukking mij enorm aan; Wil je snel gaan, ga alleen. 
Wil je ver komen, ga samen.” 

  



17 

 
4. Jacco Schook 

 
 
Een dorp waar onze jongeren plezierig kunnen blijven wonen, dat is waar ik mij de 
komende periode voor wil inzetten.  
 
Hiervoor is het noodzakelijk dat er meer betaalbare woningen komen voor starters en 
dat er voldoende mogelijkheden zijn en blijven om te werken en recreëren. Daarnaast 
ben ik van mening dat de Jeugdgemeenteraad nieuw leven ingeblazen moet worden 
en veel meer moet aansluiten bij de behoeften van de Alblasserdamse jongeren. 
Samen met hen wil ik werken aan het mooier  maken van Alblasserdam.  
De afgelopen periode heb ik mij als burgerraadslid ingezet in de commissie Bestuur.  

 

 

 
5. Remco de Boer 

 
 
Vertrouwen op de eigen kracht van mensen, dat is een van de kernwaarden van D66. 
Voor mij betekent dat onder meer dat de vindingrijkheid en creativiteit van inwoners 
waardevol is. Mensen weten vaak prima wat er in hun directe omgeving, hun straat, 
hun wijk, hun dorp beter kan of anders moet. Als we die creativiteit willen inzetten, 
moeten we inwoners ook echt betrekken en eigen oplossingen durven laten 
verzinnen. Dat betekent: een benaderbare gemeente, maar ook een gemeente die 
actief zorgt dat informatie en data laagdrempelig beschikbaar is.  

 
 
 

 
6. Hans Tukker  

 
Ik raakte betrokken bij de lokale politiek toen ik lid werd van de Jeugdgemeenteraad, 
nog voordat ik bij D66 Alblasserdam terecht kwam. Een van de belangrijkste redenen 
voor mij om D66 te steunen is dat de partij meer dan andere partijen vertrouwen 
heeft in de burger en inwoners wil betrekken bij de besluitvorming. Momenteel 
studeer ik in Rotterdam waar ik een pre-master onderwijswetenschappen doe. 
Daarnaast geeft ik bijles en misschien heeft u me wel eens ontmoet in de 
wereldwinkel waar ik tot begin dit jaar vrijwilliger was. 


