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De maand april heeft voor ons in het teken gestaan van gesprekken voor dit akkoord. Gesprekken om verder 
te komen in onze gezamenlijke ambities voor ons dorp en haar inwoners, om verder te komen in onze goede 
onderlinge verstandhouding en samenwerking die we in de vorige periode hebben opgebouwd, om verder 
te komen in onze open en interactieve stijl van besturen. Een maand van intensieve en goede gesprekken, 
opbouwend, positief en uitdagend. Met als resultaat het voorliggende coalitieakkoord. 

Met dit coalitieakkoord 2018-2022 bouwen we voort op de afspraken uit de periode 2014-2018 en vernieuwen we 
waar mogelijk en gewenst. We behouden het goede, versterken waar nodig en gaan verder dan voorheen met 
Samen Doen. Het voortbouwen betekent ook dat we voortzetten wat we de vorige periode op de rails hebben gezet. 
En tegelijkertijd pakken we een aantal belangrijke en nieuwe ontwikkelingen en thema’s aan en brengen we een 
verdiepingsslag aan op de bestaande koers en samenwerking. We werken aan een perspectief op 2022 in het licht 
van een lange termijn-toekomstperspectief op 2040.

De komende periode zal voor ons gekenmerkt worden door: gericht aan de slag, kracht en kennis uit de 
samenleving benutten, uitvragen, enthousiasmeren, faciliteren, met een positieve en zakelijke inslag. We werken 
samen met inwoners en partners aan die thema’s die nodig zijn om aantrekkelijk te kunnen blijven wonen en 
ondernemen. We zijn partner in die zaken die het verschil maken en faciliteren waar inwoners en ondernemers zelf 
kansen zien om het verschil te maken. Maar ook: de vijf sporen uit dit coalitieakkoord zijn onze focus voor de 
komende periode. We maken keuzes voor datgene wat bijdraagt aan aantrekkelijk wonen en ondernemen en blijven 
met een frisse blik besturen en samenwerken.

Dit akkoord start met onze visie op Alblasserdam, nu en in de toekomst, voortzettend uit de vorige bestuursperiode:
•    gestoeld op een aantal basisprincipes en waarden voor onze gemeenschap en gemeente;
•    als onderbouwing voor de twee perspectieven van waaruit we werken: 
•    ‘En daarom willen we hier wonen’ ‘En daarom willen we hier ondernemen’;
•    in vijf sporen waarop we actief zullen zijn: Actiever en Zorgzamer; Buiten Beter; Beter Wonen; Bereikbaarder; 
•    Ondernemender, die ook onderling met elkaar verbonden zijn;
•    met voor ieder een mogelijk andere route over de sporen: 
•    in ieder geval werken we aan Route 22 als herkenbaar traject voor onze jeugd;
•    met op die sporen een aantal wagons: betekenisvolle projecten/thema’s die het verschil gaan maken 
•    voor Alblasserdam;
•    en waarvoor we een aantal randvoorwaarden benoemen.

Het akkoord biedt met de perspectieven en de sporen richting én ruimte voor de raad en de samenleving om de zo 
waardevolle Samenlevingsagenda (waardevol in inhoud én waardevol in werkwijze) weer een stap verder te brengen. 
Alleen in samenwerking met raad, partners, inwoners en ondernemers zijn wij in staat Alblasserdam verder te bren-
gen en sterker te maken. Wij brengen onze wagons in voor de nieuwe Samenlevingsagenda. 

We nodigen en dagen iedereen van harte uit ook zijn of haar bijdrage te leveren aan de Samenlevingsagenda. En 
zo in te stappen in een wagon, aan te haken aan een wagon, een andere wagon op een spoor te rangeren, aan te 
bieden een wagon te geleiden, of een route langs verschillende sporen voor het spoorboekje voor te stellen. 
Hiermee kan de synergie tussen de verschillende sporen nog verder worden versterkt. Dat maakt de nieuwe 
Samenlevingsagenda 2.0. 

Inleiding
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Het initiatief om nog voor de zomer een maand van het Samen Doen te organiseren als kick-off voor de 
Samenlevingsagenda ondersteunen we van harte. Wij zijn nieuwsgierig naar de inbreng van onze inwoners, 
ondernemers, partners en raad op de vijf sporen! 

Met vriendelijke groeten,

Namens de SGP,    Jaco Brand   en   Peter Verheij 

Namens de PvdA,   Haci Erdogan   en   Dorien Zandvliet 

Namens het CDA,   Arco Strop   en   Arjan Kraijo

Ons perspectief op Alblasserdam kenmerkt zich door het koesteren van de schaal en het karakter van ons 
dorp waar we Samen Doen als manier van doen omarmen en waar we graag willen (blijven) wonen en  
ondernemen.

Alblasserdam als een gemeenschap, waar...

 •    mensen betrokken zijn bij elkaar en een levendige gemeenschap 
 •    op straat-, buurt- en wijkniveau vormen;
 •    de sociale infrastructuur hecht is en maatschappelijke organisaties een grote rol spelen 
 •    met name bij vraagstukken rond zorg, werk en welzijn;
 •    sociale, kerkelijke en maatschappelijke netwerken rijkelijk bloeien;
 •    meedoen normaal is, via onder meer sport- en verenigingsleven;
 •    mensen die niet vanzelf deelnemen zich welkom en uitgenodigd voelen;
 •    niemand uitgesloten wordt en er altijd een sociaal vangnet is waar mensen op mogen rekenen; 
 •    actief ondernemerschap en bedrijvigheid een centrale plek hebben in ons dorp;
 •    wordt geïnvesteerd in economische groei, wonen en werkgelegenheid, niet alleen in Alblasserdam maar
 •    ook in de regio, juist omdat een baan in belangrijke mate bijdraagt tot het welbevinden van mensen;
 •    oog is voor verleden, heden en toekomst en de historische waarden worden beschermd;
 •    de aanwezige kennis en kunde worden benut ten gunste van gemeenschappelijke vraagstukken.

Alblasserdam als een gemeente, waar...

 •    ook in 2022 sprake is van bestuurlijke zelfstandigheid met een dorpse schaal en dorps karakter 
 •    waar het goed wonen, werken en opgroeien is voor jong en oud;
 •    zowel het gezicht van historische dijkdorp met een zekere robuustheid en stedelijkheid als ook het 
 •    gezicht van polderdorp, kleinschalig en groen nog steeds zichtbaar zijn, met een aantrekkelijk, 
 •    compact centrum;
 •    de schaal en karakter van Alblasserdam de inspiratie zijn voor de uitvoering;
 •    de samenwerking met de omgeving buiten de eigen gemeentegrenzen belangrijk is, 
 •    en waarmee per vraagstuk de best passende samenwerking wordt gezocht;
 •    beleid en uitvoering van de jeugdzorg, WMO en de Participatiewet persoonlijk en op maatwerk 
 •    gericht is en de leefwereld van mensen centraal stelt, bureaucratie bestrijdt en zo min mogelijk 
 •    mensen in zware zorg terecht laat komen; 
 •    ruimte voor ontmoeting vanzelfsprekend is en die ruimte ook volop gebruikt wordt;  
 •    duurzaamheid de norm is en op alle domeinen tot uiting komt; in 2022 al een flink aantal 
 •    woningen van het gas af is en in 2040 alle bestaande bouw energieneutraal is;
 •    op basis van vastgestelde visies nog meer concrete projecten tot stand zijn gekomen in 2022;
 •    de leefbaarheid en veiligheid is versterkt in zowel het woon- als het werkgebied;
 •    de bereikbaarheid van en doorstroming in het dorp in 2022 aanzienlijk verbeterd is;
 •    de dienstverlening, op alle niveaus, aan inwoners, ondernemers en partners verbeterd is.

Visie
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Alblasserdam als een bestuur, dat...
 •    in vertrouwen met samenleving, raad, partners, de organisatie en elkaar samenwerkt;
 •    vanuit onze visie op Alblasserdam bij anderen energie losmaakt, zich ook door de samenleving laat 
 •    inspireren, en anderen inspireert;
 •    samenwerkt met diverse netwerkpartners binnen Alblasserdam en daarbuiten, en vanuit een 
 •    rolbewuste houding en met heldere kaders opereert;
 •    er bewust voor kiest dit coalitieakkoord als handreiking te gebruiken om voor Alblasserdam 
 •    het verschil te maken, en in te brengen in de Samenlevingsagenda;
 •    open met de raad en de samenleving de nieuwe Samenlevingsagenda realiseert;
 •    werkt vanuit een gezonde financiële koers en (waar mogelijk) een verlichting van de 
 •    woonlasten nastreeft;
 •    zorg heeft voor de ambtelijke organisatie, en in die zorg vanuit de inhoud en urgentie van zaken 
 •    prioriteiten stelt om zo de vitale en wendbare organisatie verder te ontwikkelen en te behouden;
 •    zich verbindt, transparant is en afgesproken resultaten levert.

Onze gemeenschap en gemeente steunen op een aantal basisprincipes en waarden die voor ons de leidraad 
voor onze wensen voor Alblasserdam en onze manier van werken zijn. Die principes en waarden behouden 
en koesteren we, als datgene wat Alblasserdam tot Alblasserdam maakt:

 •    Overzichtelijke schaal en een dorps karakter. Respect voor onze identiteit. 
 •    Evenwicht op zondag. Rustig, ruimtelijk en authentiek; 
 •    Levendig: kleinschalige activiteiten in wijken en in het centrum. 
 •    Veilig en prettig en leuke activiteiten voor onze kinderen; 
 •    Sterke sociale netwerken. Sociale binding. Sterk voorzieningenniveau. 
 •    Altijd een vangnet. Elkaar (onder)steunend waar het niet meer gaat;
 •    Sterk arbeidsethos. Ondernemend;
 •    Op zoek naar duurzame oplossingen;
 •    Open bestuursstijl. Integer. Integrale afwegingen. Transparante besluitvorming. 

Schaal en karakter
Het gemeentebestuur en de inwoners voelen zich samen verantwoordelijk voor de samenleving van Alblasserdam. 
Het karakter en de schaal van Alblasserdam betekent ook iets voor de ‘mores’ van de gemeenschap, de manier waar-
op wij zaken oppakken en de kracht die het karakter van onze gemeente biedt. Alblasserdam is een dorp met een 
bedrijvig karakter en een sterke sociale gemeenschap met levensbeschouwelijke diversiteit. De sociale functie van 
opvoeding, onderwijs, werk, woonomgeving en vrijetijdsbesteding zijn van grote invloed. De Alblasserdamse maat is 
in onze visie de garantie voor een veilige en betrokken samenleving. Komende periode geldt als algemene lijn dat bij 
elke vraag wordt gekozen voor een oplossing, die past bij de schaal en het karakter van Alblasserdam.

Respect voor identiteit
Samen leven betekent rekening houden met elkaar, elkaar respecteren en in een open houding in gesprek zijn. Wij 
realiseren ons dat de zondag en de zondagsrust voor verschillende groeperingen in onze samenleving een verschil-
lende betekenis hebben. Een deel van de bevolking geeft aan de zondag betekenis vanuit hun geloofsbeleving; 
anderen geven op een andere manier invulling aan de zondag.  We kiezen daarom voor het handhaven van het 
bestaande evenwicht in de bij Alblasserdam passende identiteit en karakter. En daarmee voor handhaving van het 
huidige beleid ten aanzien van winkels, bedrijven, horeca, evenementen en publieke voorzieningen. We zoeken 
daarin naar evenwicht en gaan daarover open en vroegtijdig de dialoog met elkaar aan. 

Basisprincipes

Sociale cohesie
Alblasserdam is van oudsher een dorp met een sterke arbeidsethos. Onze gemeenschap kent een sterke sociale 
samenhang, mede door het rijke verenigingsleven, de vele maatschappelijke organisaties, kerken en geloofsge-
meenschappen, ondernemers en de actieve inzet van vele vrijwilligers. Het gemeentebestuur staat de komende 
periode midden in die samenleving waarbij zij verbindt en betrokken is, actief het gesprek aangaat en de samenhang 
versterkt tussen verschillende bevolkingsgroepen en netwerken, gebruik makend van de kennis en kunde die in het 
dorp aanwezig is.

Samen Doen
We werken actief samen met inwoners en partners. We hanteren in de uitvoering van wat voor Alblasserdam het 
verschil maakt en in de bijdrage aan de Samenlevingsagenda een transparante en heldere manier van werken. Die 
thema’s die tot de basistaken van de gemeente behoren zijn de verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarnaast zijn 
er thema’s die we graag in coproductie met partners uitvoeren, én thema’s waarin het bestuur faciliterend is en de 
uitvoering aan inwoners en ondernemers en andere partners laat. Om hun rol te kunnen vervullen zullen inwoners 
en partners initiatief en creativiteit aan de dag leggen. We zijn ons ervan bewust dat daarvoor heldere spelregels 
nodig zijn. Spelregels over hoe met elkaar samen te werken, en spelregels over wat wel (en wat niet) kan. Transparan-
tie in wanneer je kunt meedoen, wanneer je instapt en wanneer je uitstapt. Helderheid over wie wanneer beslist. Wij 
zullen de aankomende tijd werken aan een raamwerk waarin we die helderheid over Samen Doen verder brengen. 
En we faciliteren organisaties om die rol ook te kunnen vervullen. 

En daarom willen we hier wonen! En daarom willen we hier ondernemen! 

De visie op Alblasserdam en de basisprincipes zijn voor ons vaste waarden. Onze drijfveren en waarden om hier 
prettig te kunnen wonen en te ondernemen. Vanuit die twee perspectieven zullen we de komende periode sturen. 
Daarvoor hebben we vijf sporen benoemd die via Samen Doen het verschil voor het dorp zullen maken. 

Per spoor hebben we beschreven: het doel dat we willen bereiken en wat we willen dat daarvoor gebeurt. Omdat we 
voortgaan op wat we al eerder op de rails hebben gezet geven we per spoor kort aan wat hiervoor al in ontwikkeling 
is. Per spoor wordt concreet benoemd waarmee wij verder het verschil willen maken. In de bijlage geven we een 
eerste opsomming van partners, waarvan wij zien dat ze op de sporen in ieder geval belangrijke inbreng en 
toegevoegde waarde leveren. 
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Gezond en actief meedoen in de samenleving, met keuzevrijheid voor mensen op een voor hen passende 
manier, met een centrum als ontmoetingshart van het dorp en met actieve, goede zorg, cultuur- en sport-
aanbod. Jong en oud voelen zich welkom in Alblasserdam en voelen zich op hun plaats in ons dorp. 

Wat willen we dat er gebeurt? 
Met de renovatie van het gemeentehuis versterken we de functie van ons centrum. Met het pand en het plein 
creëren we een omgeving waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waar de gemeentelijke dienstverlening aan 
onze inwoners optimaal wordt gefaciliteerd en waar andere voorzieningen een plek kunnen krijgen. 
We willen dat ouderen worden ondersteund en gefaciliteerd om zoveel mogelijk te blijven meedoen in de 
samenleving. 

We willen dat zorg eenvoudig en samenhangend toegankelijk is voor onze inwoners.
We organiseren vanuit onze verantwoordelijkheid dat adequate preventie, vroegtijdige signalering van potentiële 
problemen en ambulante zorg gewaarborgd zijn. We willen dat  specifieke aandacht aan onze mantelzorgers wordt 
besteed. Goede voorlichting en communicatie toont de mensen de weg naar voor hen noodzakelijke dienstverle-
ning. We werken actief aan het beter ontsluiten van het cultuurhistorisch erfgoed van Alblasserdam. 

Wat is hiervoor al in ontwikkeling?
 •    De nota sport en bewegen wordt opgesteld en uitgevoerd om mensen meer gezondheid te laten 
 •    ervaren. Als onderdeel daarvan worden, in een driehoek van de eerstelijnszorgaanbieders, de 
 •    combinatiefunctionaris en de sportaanbieders, inwoners met een aandoening of ziekte via een 
 •    gericht sportaanbod van twaalf weken gestimuleerd sporten in zijn of haar patroon in te bouwen. 
 •    In uitwerking van de intentieovereenkomst ‘aan de slag met positieve gezondheid’ wordt een 
 •    Gezondheidsagenda ontwikkeld. 
 •    Met DOK12 ontwikkelen we een fysiek centraal punt, een dorpswinkel, waar alle inwoners van 
 •    0 tot 100-plus terecht kunnen met hun vragen op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning, 
 •    in de directe nabijheid van de eerstelijnsfuncties in DOK11. 
 •    We ontwikkelen een samenhangend lokaal plan voor de Wmo, jeugdzorg en de Participatiewet, 
 •    om zo passender antwoorden te geven op vragen van inwoners voor hulp en ondersteuning. 
 •    De regionale jeugdnota vertalen we in een lokaal plan van aanpak (koppelstuk in Route 22). 
 •    We waarborgen de keuzevrijheid voor (identiteitsgebonden) zorg, 
 •    ook via een persoonsgebonden budget (PGB).
 •    Armoedebestrijding is een belangrijk thema. We werken met partners aan een gezamenlijk 
 •    convenant en actieplan op basis waarvan mensen uit de armoedecirkel kunnen komen en, 
 •    beter nog, we voorkomen dat mensen in de armoedecirkel terechtkomen. 
 •    We zetten in op een verzelfstandiging van Sportpark Souburgh in samenspraak met de verenigingen.

Waarmee willen we verder het verschil maken?
Op dit spoor stimuleren we iedereen initiatieven in te brengen, wagons te benoemen, die we met elkaar op dit 
spoor willen laten rijden. Waar mogelijk haken we aan bij landelijke initiatieven en innovatieve zorgconcepten. De 
Samenlevingsagenda zien wij bij uitstek voor dit spoor als het vehikel om energie en concrete acties los te maken en 
te richten.  Toegang tot zorg via PGB of Zorg in Natura behandelen we op gelijke voet. We waarborgen daarmee de 
keuzevrijheid voor (identiteitsgebonden) zorg. Wij zetten op dit spoor in ieder geval in op Route 22 en armoedebe-
strijding. Daarmee zien wij dat we het verschil gaan maken voor onze inwoners en de gemeenschap. 

Spoor 1: Actiever en zorgzamer De voormalige Dirklocatie zien we als een element in de ontwikkeling van de wijk Souburgh (in samenhang met 
spoor Beter Wonen). 
Op basis van de wijkanalyse die door de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) wordt opgesteld zullen bezien hoe we 
daar een locatie  kunnen creëren met een buurtsuper in combinatie met een woonfunctie. 
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Spoor 2: Buiten beter
Een omgeving die merkbaar toegankelijker, veiliger, groener en schoner is voor iedereen.

Wat willen we dat er gebeurt? 
We zetten in op het versterken van het groen in ons dorp. Gebouwen en de openbare ruimte moeten zoveel 
mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. De kwaliteit van het onderhoud van onze openbare ruimte wordt verbeterd. 
Ook de kwaliteit van speelvoorzieningen is daarbij belangrijk. Met de ontwikkeling van het centrum en het 
havengebied realiseren we een omgeving die aantrekkelijk is om in te verblijven en elkaar te ontmoeten, in 
samenhang met spoor 3. 

We willen het verschil maken met betrekking tot de luchtkwaliteit langs de A15. 
We doen onderzoek naar maatregelen waarmee we ons dorp zoveel mogelijk beschermen tegen de gevolgen van 
veranderingen in het klimaat (wateroverlast en hitte) en die toegevoegde waarde leveren. 
We zetten de ambitie naar een hoger niveau van afvalscheiding voort via onder andere serviceverbetering. 
We zetten erop in dat onze inwoners ons dorp, hun straat, hun buurt, hun wijk als veilig ervaren, in cijfers én in 
beleving. We intensiveren de inzet op het borgen van de openbare orde en handhaving, inclusief het tegengaan van 
ondermijnende criminaliteit. 

Wat is hiervoor al in ontwikkeling?
 •    Het grondstoffenplan wordt gecontinueerd om de afvalscheiding te faciliteren. 
 •    De lobby schone lucht langs de A15 zetten we door.
 •    Met de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een eerste begin 
 •    gemaakt, wat merkbaar zal zijn in de beleving, doorstroming en veiligheid in het verkeer (zie spoor 4).
 •    Het in de vorige periode vastgestelde groenstructuurplan geeft vorm aan het groener maken 
 •    van ons dorp. 
 •    Reconstructies zoals Blokweer 2 fase I, II en III en Zeilmakersstraat en Kerkstraat 
 •    gaan we samen met betrokkenen realiseren. Ook verbeteren we de toegankelijkheid en kwaliteit. 
 •    De Camperplaats wordt verplaatst naar een andere locatie, waarmee ruimte ontstaat in het havengebied 
 •    voor andere functies, in relatie tot de sporen Actiever en Zorgzamer, Beter Wonen en Bereikbaarder.
 •    Veiligheid in het centrum vergroten door onder andere cameratoezicht.
 •    Het al ingezette initiatief om het handhavingsbeleid vorm te geven wordt met kracht doorgezet. 

Waarmee willen we verder het verschil maken?
We zetten op dit spoor in op verbetering van de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte. Verder stellen 
we een actieplan inrichting/toegankelijkheid openbare ruimte op en voeren dat uit. Vanuit de uitvoeringsagenda van 
het groenstructuurplan ondernemen we acties om de groene loper door het dorp zichtbaarder te maken. 
Voor de ontwikkeling van het centrum en het havengebied maken we vaart met de realisatie van de visie. En we 
verbeteren de verblijfskwaliteit van het hart van ons dorp merkbaar. We laten voorzieningen maken, die zorgen voor 
een prettige verblijfs- en overstapplek. 

Ook bezien we de mogelijkheden tot uitbreiding van de parkeervoorziening in het centrum in combinatie met par-
keervoorzieningen voor de toeristenstroom door het dorp op weg naar Kinderdijk (in relatie tot spoor Bereikbaarder).
We dragen bij aan de lobby bij provincie en rijk voor schone lucht vanuit ons primaire belang voor schonere lucht bij 
de mond van de tunnel onder de Noord op de A15. 
De (her)inrichting van ons dorp maken we klimaatbestendig en waterrobuust. Hierin werken we samen met de

provincie, het waterschap en de omliggende gemeenten.
We gaan de service en mogelijkheden voor het scheiden van afval verder verbeteren, waarbij we zullen investeren in 
faciliteiten om afvalscheiding bij onze hoogbouw te realiseren.

We vinden het belangrijk, en vanzelfsprekend, dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen om Alblasserdam 
een prettig en veilig dorp te laten zijn. We intensiveren de inzet op handhaving. We zoeken de samenwerking met 
winkeliers, (horeca)ondernemers om in gezamenlijke verantwoordelijkheid en initiatieven de veiligheid van onze 
winkelgebieden en bedrijventerreinen te verbeteren. Een nieuwe nota handhaving, die de burgemeester vanwege 
zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid gaat opstellen, biedt daartoe handvatten. 
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We willen een beter bereikbaar dorp. 

Wat willen we dat er gebeurt? 
Vanuit de verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheid in ons dorp vervolgen we het proces om 
te komen tot het GVVP Alblasserdam en initiëren we maatregelen om ons dorp bereikbaarder te maken. We kiezen 
ervoor om tijdens deze periode geen stappen te zetten die kunnen leiden tot openstellen van de  Oude Torenbrug 
voor vrachtverkeer. We houden vast aan behoud van de kwaliteit van onze omgeving en onze natuur. Ons dorp 
houdt ruim baan voor fietsers. Het centrum en de andere winkelgebieden blijven goed bereikbaar en parkeren is 
gratis. 

We willen een betere ontsluiting vanuit de West-Alblasserwaard naar de A15. 
Het openbaar vervoer voor ons dorp wordt uitgevoerd in de brede regionale concessie Drechtsteden-Alblasserwaard. 
Vervoer over water is voor de bereikbaarheid en duurzaamheid van ons dorp belangrijk. 
De toeristenstroom in en om ons dorp naar het unieke Werelderfgoed Kinderdijk moet beheersbaar worden. Bijzon-
dere aandachtspunten daarin zijn het voorkomen van bovenmatige druk op de locatie en het omliggende gebied. 
We willen het woon- en leefgenot van onze inwoners aan de dijk beschermen. 
Vanwege de invulling van te ontwikkelen functionaliteiten bij/op Kinderdijk is ons uitgangspunt dat deze passend 
naar maat en schaal moeten zijn. We zoeken in de beoordeling daarvan, vanuit onze gezamenlijke en eigen normen, 
het evenwicht. We willen samen met de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK) en de gemeente Molenwaard, 
(vanaf 1 januari 2019 met Giessenlanden de gemeente Molenlanden) komen tot een actieplan om ambities en be-
heersing van de toeristenstroom in balans te brengen.

Wat is hiervoor al in ontwikkeling?
 •    Op basis van het GVVP werken we aan verkeersprojecten die de verkeersdruk over het dorp verdelen, 
 •    we zorgen voor voldoende parkeerplaatsen in het dorp, en we voltooien het fietspad langs Oost 
 •    Kinderdijk.
 •    De voorzieningen in het openbaar vervoer zijn gebaseerd op de aan Qbuzz verleende concessie voor 
 •    Drechtsteden en Alblasserwaard (DAV). Er komt een busstation bij de Grote Beer, en we waarderen 
 •    buslijnen en haltes op naar het R-net niveau. Hiermee verbeteren we de positie van Alblasserdam binnen 
 •    het openbaarvervoernetwerk in de regio. 

Waarmee willen we verder het verschil maken?
We gaan in gesprek met ondernemers in ons dorp en onze directe omgeving over hoe we met elkaar slimmer kun-
nen omgaan met verkeerstromen in en naar/van ons dorp om zo de doorstroming van het verkeer te verbeteren. 
Met maatregelen in de inrichting van de Vinkenpolderweg verminderen we het sluipverkeer. Dergelijke maatregelen 
zijn alleen relevant en effectief wanneer we ze doen in het brede verband van verbetering van de bereikbaarheid van 
ons dorp. Daarom ook onderzoeken we  hoe we een aantal (kruis)punten in ons dorp kunnen verbeteren. In deze 
analyse, als onderdeel van het GVVP, nemen we in ieder geval mee: Dam-Haven, Edisonweg-De Helling, Dam-Plan-
tageweg en de Wensveenrotonde, alsook of een fietsverbinding tussen De Helling en de Edisonweg (tussen A15 en 
Hornbach) mogelijk en nodig is. 

Ook bereikbaarheid van en naar ons dorp voelen we als een belangrijke verantwoordelijkheid, ook en vooral vanuit 
het perspectief van de leefbaarheid en het woongenot voor onze inwoners en bij calamiteiten. Primaire verantwoor-
delijkheid is belegd bij provincie en rijk. Wij zetten vol in op onze signalerende en agenderende rol. Daarin zetten we 
actief in op een onderzoek naar mogelijkheden tot betere ontsluiting van West-Alblasserwaard. 

Spoor 3: Beter wonen Spoor 4: Bereikbaarder
We willen de kwaliteit van wonen verbeteren voor starters, doorstromers en senioren, met een meer divers 
en duurzamer woonaanbod in ons dorp. 

Wat willen we dat er gebeurt?
Het beschermde dorpsgezicht als karakteristiek beeld van Alblasserdam blijft behouden. We willen een adequaat 
woonaanbod voor jong (koppelstuk in Route 22) en oud. We zetten ons in om het langer zelfstandig wonen van 
ouderen en kwetsbare/specifieke groepen (GGZ-patiënten, dementerenden, statushouders), met de woningaanpas-
singen die daarbij horen, mogelijk te maken.
Het centrum van ons dorp met het havengebied en het dijklint langs de Noord willen we tot een unieke woonlocatie 
ontwikkelen. In onze bouwopgave zijn de regionale Woonvisie Drechtsteden en ons groenstructuurplan leidend, 
waarbij de Woonvisie in de uitvoering binnen de grenzen van het groenstructuurplan moet passen. We werken 
vanuit de schaal en het karakter van ons dorp voor wat betreft de hoogte en dichtheid van onze bebouwing. 
We willen een goede balans in de diversiteit van het aanbod aan woningen, waarbij we ervoor zorgen dat de pro-
grammeringsmix van vrije sector en sociale woningbouw op locaties goed wordt ingevuld. In de verbetering van de 
kwaliteit van het aanbod sociale woningen zetten we in op het slopen van oude panden. We bieden ook in de laag-
ste huurcategorie voldoende woonmogelijkheden. Vanuit de regionale Energiestrategie Drechtsteden is de vertaling 
te maken naar een lokaal uitvoeringsplan voor bestaande bouw, waarbij in 2022 een fors aantal bestaande huizen 
van het gas afgekoppeld moet zijn en in 2040 alle bestaande bebouwing energieneutraal moet zijn. 

Wat is hiervoor al in ontwikkeling?
 •    Ons dorp is in ontwikkeling, zoals blijkt uit de hoeveelheid van woningbouwprojecten. Hier noemen 
 •    we een aantal karakteristieke, belangrijke projecten: Waterhoven, het voormalig Bochanenterrein. 
 •    De woonwagenlocatie verplaatst naar Souburgh en de locatie aan de Staalindustrieweg 
 •    wordt opgeheven.

Waarmee willen we verder het verschil maken?
We zetten in op realisatie van ons aandeel in de regionale opgave wonen. We zetten in op de ontwikkeling van 
de locaties Mercon Kloos, het Wipmolenterrein, Pijlstoep, de Dirklocatie (zie ook spoor Actiever en Zorgzamer) en 
ontwikkellocaties voor woningbouw langs de dijk en zoals Wooncentrum Baas en Kassen achter Noordstaete. Het 
woonprogramma komt tot stand vanuit de visie voor het centrum en het havengebied. 
We doen onderzoek naar de woon- en leefbehoeften van onze jongeren tussen 18 en 25 jaar onder de werktitel
 ‘Blijven in Alblasserdam’ (koppelstuk in Route 22). En we zetten actief in op voorlichting en ondersteuning van het 
langer zelfstandig wonen van ouderen.
We formuleren op basis van de regionale Energiestrategie Drechtsteden een lokaal Alblasserdams uitvoeringsplan. 
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Spoor 5: OndernemenderDat doen we vanzelfsprekend in samenwerking met onze buurgemeente Molenlanden (Molenwaard en Giessen-
landen). Voor dat onderzoek zullen we eisen dat het de problematiek integraal benadert. Bij de start van het onder-
zoek geven we onze randvoorwaarden mee: zorgvuldig omgaan met het kwetsbare gebied en de kwaliteit van het 
buitengebied. Deze randvoorwaarden zijn voor ons leidend in het toetsen van de uitkomsten van het onderzoek en 
het daarop te nemen besluit.

We blijven lobbyen ter versterking en verbetering van de mogelijkheden van vervoer over water. Het ziekenhuis in 
Zwijndrecht is voor onze inwoners niet rechtstreeks met het openbaar vervoer te bereiken. Deze ontbrekende verbin-
ding vinden we een gemis. We zullen dit actief in het concessieoverleg inbrengen. 
Bij projecten zoals Mercon Kloos zal vanaf het begin de bereikbaarheid, ontsluiting en de parkeerbehoefte/parkeer-
mogelijkheid van de locatie onderdeel van het project zijn. 

We willen meer inwoners aan het werk hebben; goede scholingsmogelijkheden in de regio; duurzame en 
kansrijke ondernemers met open armen ontvangen en goed faciliteren om hun werk gezond en effectief te 
kunnen doen in en voor Alblasserdam. 

Wat willen we dat er gebeurt? 
Inwoners moeten kansen krijgen op goed onderwijs en om werk in de omgeving te vinden, om zo uit de armoede te 
blijven. Belangrijk element daarin is dat de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs wordt verbeterd. 
Daarmee krijgen onze inwoners en jongeren een stevige kans op een baan in de directe omgeving van ons dorp. 
We beschermen onze Alblasserdammers op leeftijd, die door omstandigheden problemen op de arbeidsmarkt 
ondervinden. 

We faciliteren ondernemerschap in ons dorp. We willen dat onze ondernemers optimale dienstverlening ervaren. De 
centrumfunctie van de detailhandel in het hart van ons dorp is belangrijk . Om die functie en de ondernemers daarin 
te faciliteren is voldoende goede gratis parkeergelegenheid van belang.

Wat is hiervoor al in ontwikkeling?
 •    Met het project Kansrijk Alblasserdam ondersteunen we mensen met een grote afstand tot de 
 •    arbeidsmarkt met een Mbo-opleiding in  het reguliere onderwijs en geven ze zo perspectief op werk. 
 •    Met de uitvoering van de detailhandelsvisie met horecaparagraaf zorgen we voor balans in de kwaliteit 
 •    en kwantiteit van de voorzieningen in het centrum en in de wijken Kinderdijk en Souburgh. 
 •    Met de Inkoopkalender bieden we kansen aan lokale en regionale ondernemers.
 •    Uitvoering van het GVVP voor voldoende gratis parkeergelegenheid voor het winkelend 
 •    publiek in het centrum.

Waarmee willen we verder het verschil maken?
We zetten op dit spoor in op verdere versterking van de functie van SMILE, ons leerwerkbedrijf, om zo ook onze inwo-
ners die steun en bescherming nodig hebben een fijne werkplek te bieden. We zetten actief in om het aanbod aan 
stageplaatsen bij het bedrijfsleven en in de zorg te vergroten. We gaan daarover het gesprek aan met bedrijfsleven 
en zorginstellingen. Via activiteiten passend bij Alblasserdam stimuleren we de winkelfunctie van het centrum. We 
zorgen ervoor dat parkeren in het centrum bekend staat als ‘goed en gratis’.  Met de reconstructie van het bedrijven-
terrein Vinkenwaard-Zuid zorgen we voor een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein. 

We versterken de goede kwaliteit van ons ‘team ondernemen’ bij de gemeente nog verder. Deze bedrijfscontactfunc-
tionarissen vormen de verbinding van buiten naar binnen voor onze ondernemers. Zij zijn daarmee in hun signale-
rende en faciliterende rol onmisbaar in onze inzet onze dienstverlening te optimaliseren. 
Met onze inzet op de herontwikkeling van de locatie Nedstaal leveren we een bijdrage aan het toevoegen van werk-
gelegenheid en mogelijkheden van praktijkonderwijs in ons dorp. Samen met bedrijven kijken we naar mogelijkhe-
den ter vergroting van het aanbod van praktijkonderwijs/bedrijfsscholen voor onze inwoners.
We gaan het Ondernemingsfonds evalueren en bij een positieve uitkomst voortzetten. 
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De sporen versterken elkaar en komen samen in en voor het wonen en werken in Alblasserdam. Daarin zijn 
verschillende routes mogelijk, voor verschillende doelgroepen. Voor onze jeugd hebben we al in de vorige 
periode Route 22 in gang gezet. Deze route zetten we ook deze periode met kracht door. En zoals we al in de 
inleiding meldden kunnen we ons voorstellen dat in de nieuwe Samenlevingsagenda andere routes worden 
benoemd.

Met Route 22 willen we jongeren binden aan Alblasserdam en Alblasserdam een aantrekkelijk dorp voor jonge-
ren laten zijn: een dorp waarin iedereen veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien, wonen, werken en meedoen, en 
waarin genoeg te doen is voor de jeugd. Alblasserdam toekomstbestendig. We bieden met Route 22 onze jeugd de 
mogelijkheid hun reis door Alblasserdam vorm te geven en zich te ontplooien en te ontwikkelen. We willen Route 
22 inzetten als het traject waarin we wagons van alle thema’s en beleidsvelden die relatie hebben met jeugd aan 
elkaar koppelen, op elkaar laten aansluiten en als één geheel laten sporen: onderwijs, jeugdhulp, verenigingsleven, 
activiteiten, jongerenwerk, jeugdparticipatie. We voeren een positief jeugdbeleid en actieve jeugdhulp, vanuit een 
positieve grondhouding; we besteden niet alleen aandacht aan problemen van jongeren. Wij zijn daarvoor in gesprek 
met kinderen en jongeren en blijven dat actief doen. We zetten in op nieuwe vormen van jeugdparticipatie, zoals een 
jeugdgemeenteraad. De nota Route 22 vormt voor ons de basis voor onze zichtbare, merkbare en ambitieuze inzet. 
Initiatieven die we ontwikkelen dragen bij aan onze ambitie jongeren van nu veilig en gezond te laten opgroeien, 
zich verbonden te laten voelen met Alblasserdam en te positioneren als de toekomstige ambassadeurs van ons dorp.

Randvoorwaarden
Om dit akkoord te kunnen uitvoeren is een aantal randvoorwaarden nodig. Deze zijn: organisatie, financiën en 
samenwerking in de regio Drechtsteden en op het niveau van Zuid-Holland-Zuid.

De organisatie heeft een belangrijke taak in de voorbereiding en uitvoering van de ambities in dit coalitieakkoord, 
én in de uitvoering van de reguliere taken van de gemeente. Met de sporen geven we de organisatie focus. Dat is 
belangrijk in het beheren en beheersen van de taken. We waarderen de inzet en betrokkenheid van medewerkers. 
We realiseren ons dat  de komende tijd veel in beweging is, waaronder de tijdelijke inhuizing op andere locaties in 
het dorp, tijdens de verbouwing van het gemeentehuis waarmee we een fijne werk- en leefomgeving willen realise-
ren. We zien de noodzaak om te veranderen van beheersorganisatie naar ontwikkelorganisatie. Dat vraagt uitbreiding 
van advies- en uitvoeringskracht. Daarnaast vinden we de ingezette route die de organisatie wendbaar en vitaal 
maakt en houdt, zoals duurzame inzetbaarheid, kennis borgen, van buiten naar binnen, kwaliteit op orde, ruimte voor 
ontwikkeling, belangrijk. We voelen de verantwoordelijkheid de organisatie te ondersteunen, zodat zij zich verder kan 
ontwikkelen en daarmee gesteld staat in het adviseren over en uitvoeren van de ambities in dit coalitieakkoord en de 
wettelijke taken van de gemeente. We zien het als onze opdracht de organisatie hierop aan te passen en doen bij de 
eerstvolgende perspectiefnota een voorstel om dit mogelijk te maken. We werken actief aan het verbeteren van de 
dienstverlening en (digitale) bereikbaarheid op alle niveaus.

Uitgangspunt voor de financiën van de gemeente is en blijft behoud van een gezonde financiële positie met een 
structureel sluitende begroting. De verkoop van de aandelen Eneco wordt conform het raadsbesluit doorgezet. De 
incidentele opbrengst daaruit wordt benut ter vermindering van de schuldenlast van de gemeente en voor toe-
komstgerichte duurzaamheidsmaatregelen. De decentralisatieopgaven komen in een volgende fase, in de reguliere 
lijn van de gemeentelijke taken. De rijksmiddelen voor het sociaal domein en de decentralisatie-uitkeringen vloeien 
via de algemene uitkering gemeentefonds naar de gemeente. 

Routes door Alblasserdam We staan voor een realistisch begrotingsregime en zetten ons in voor een optimale kostenbeheersing. Perverse 
prikkels die het systeem nog steeds in zich heeft, zoals de mogelijkheid dat organisaties zich meervoudig kunnen 
aanbieden, gaan we tegen. 
De vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren in ons lokale netwerk blijft geborgd. In de samenwerking in de 
Drechtsteden, waar een groot deel van de taken op het sociaal domein belegd zijn, zullen we de onderlinge solida-
riteit bespreekbaar maken. De woonlasten blijven in deze periode gelijk, waarbij het streven is deze waar mogelijk te 
verminderen. 

Alblasserdam is een dorp in de regio, met de samenwerking in de Drechtsteden, de samenwerking op het niveau 
van Zuid-Holland Zuid, en de verbinding met de gemeente Molenlanden (Molenwaard en Giessenlanden). De in 
2011 vastgelegde visie van Alblasserdam op de samenwerking met en positie in de Drechtsteden blijft leidend 
voor de aankomende periode. En dat betekent, in dezelfde termen als in 2011: Alblasserdam bestuurlijk zelfstandig, 
behouden en versterken van de Alblasserdamse identiteit en schaal, borgen van de korte afstand tussen samenle-
ving, bestuur en medewerkers, hoog in het vaandel houden van de nabijheid en kwaliteit van voorzieningen, en zo 
doelmatig en effectief mogelijk omgaan met middelen. De goede samenwerking met de gemeenten Molenwaard 
en Giessenlanden (Molenlanden) is voor ons belangrijk en zetten we de komende periode voort. Ook onze goede 
contacten met de provincie, die we zelf en via de Drechtsteden onderhouden, zijn waardevol voor onze dossiers en 
bestuurskracht. 
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vast te stellen in het eerste collegeberaad

Burgemeester J.G.A. Paans
 •    Openbare Orde en Veiligheid
 •    Handhaving
 •    Communicatie en Dienstverlening
 •    Samenwerkingsagenda Molenlanden
 •    Personeel en Organisatie
 •    Verbonden partijen in portefeuille: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

 Kandidaat-wethouder P.J. Verheij, SGP 
 (1e locoburgemeester)
 •    Openbare Ruimte
 •    Ondernemen
 •    Arbeidsmarkt
 •    Financiën
 •    Verbonden partijen in portefeuille: Drechtsteden, Gevudo (HVC), Oasen, Eneco, SVHW, 
 •    Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam SMILE
 •    Projecten: Waterhoven, Nedstaal, Renovatie gemeentehuis

 Kandidaat-wethouder mw. A.D. Zandvliet, PvdA 
 (2e locoburgemeester)
 •    Zorg en Welzijn
 •    Jeugd
 •    Onderwijs
 •    Cultuur 
 •    Verbonden partijen in portefeuille: Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
 •    Projecten: DOK12, Woonwagens

 Kandidaat-wethouder A. Kraijo, CDA 
 (3e locoburgemeester)
 •    Bereikbaarheid
 •    Wonen, Duurzaamheid
 •    Ruimtelijke ordening en milieu
 •    Sport
 •    Verbonden partijen in portefeuille: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Sportpark Souburgh
 •    Projecten: Havengebied, Mercon Kloos, IKC De Twijn

Bijlage 2 – Beoogde 
portefeuilleverdeling binnen het 
college
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