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Inleiding 

 

 

Met dit verkiezingsprogramma 'Lokaal Sociaal' staat de VSP klaar voor de volgende vier jaar 
in de gemeenteraad van Maassluis. Hé!, zal de oplettende lezer zeggen. ‘Lokaal Sociaal’ was 
toch ook de titel van het vorige verkiezingsprogramma? Klopt. De VSP Maassluis is een partij 
met een missie, visie en duidelijke doelstellingen. En die veranderen bij de VSP niet elke vier 
jaar. Bij de VSP staan de mensen centraal en niet regeltjes of geld. 

Natuurlijk is dit geen kopie van het vorige programma. Sinds het opstellen daarvan is veel 
gebeurd en er staat ons ongetwijfeld nog veel te wachten.  

Op tal van punten is de inbreng van de VSP als toonaangevende lokale partij in de afgelopen 
jaren van belang geweest. Met uw stem als steun blijven we ons de komende jaren weer 
volop inzetten voor het belang van de inwoners van onze mooie stad. We zoeken naar 
nieuwe wegen en nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Het is moeilijk in te spelen op zaken die we nu nog niet kennen. Daarom doen we geen 
beloften en geven we geen garanties. Wel geven we duidelijk aan wat we willen bereiken en 
voor wie.  Daarbij blijft ‘Lokaal Sociaal’ het uitgangspunt. Andere uitgangspunten zijn 
Vooruitstrevend, Sociaal en Positief. Helemaal VSP! Voor de uitvoering van dit programma 
staat weer een groep betrokken, ervaren en enthousiaste kandidaten klaar. 
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Missie, Visie en Doelstellingen 

 

Onze visie: Ieder mens is gelijkwaardig en heeft recht op een menswaardig bestaan. Dit is 
leidend in ons politieke handelen. Daarom willen wij voorwaarden scheppen, zodat iedereen 
– van jong tot oud – kan meedoen in onze samenleving.  

Onze missie: De VSP Maassluis maakt zich sterk voor een sociaal beleid. De VSP Maassluis is 
een lokale beweging, heeft geen enkele binding met een landelijke partij en hoeft zich niet 
aan landelijke richtlijnen te houden. Dat geeft de VSP de ruimte om onafhankelijk problemen 
en uitdagingen aan te pakken. De VSP Maassluis is er voor alle inwoners, jong en oud met als 
uitgangspunt Lokaal Sociaal. 

Doelen: We willen voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze 
samenleving. Senioren en groepen die kwetsbaar zijn, hebben onze bijzondere aandacht. De 
VSP Maassluis ijvert voor een dynamische stad, waarin het goed ondernemen en wonen is. 
Het vestigingsklimaat voor ondernemers moet uitnodigend zijn. De winkelstand moet van 
een hoog stedelijk niveau zijn en de culturele voorzieningen moeten uitnodigend zijn voor 
onze inwoners en aantrekkingskracht hebben voor mensen uit de omgeving. 
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Bij de VSP staat de mens centraal 

Een actieve rol spelen in de lokale politiek is voor de kandidaten van de VSP een belangrijke 
taak en een uitdaging. Een stad bestaat niet alleen uit gebouwen, bomen en wegen, maar in 
de eerste plaats uit mensen. En voor die mensen zet de VSP zich ten volle in. Actief meedoen 
in de lokale politiek is niet altijd makkelijk. Het verwachtingspatroon van inwoners is groot. 
Mensen zijn steeds beter geïnformeerd en mede daardoor ook steeds mondiger geworden. 
Ze uiten hun grieven, wensen en vaak ook eisen via sociale media en verwachten dat daar op 
de kortst mogelijke termijn iets mee wordt gedaan. Gemeenteraadsleden zijn vaak hun 
eerste aanspreekpunt en terecht. Zij hebben zich bereid verklaard zich voor de inwoners van 
hun stad in te zetten en die inwoners hebben hen gekozen om dat daadwerkelijk te gaan 
doen.  

Dat laatste gebeurt bij de VSP met veel inzet en enthousiasme. Dat leidt echter niet op stel 
en sprong tot de gewenste veranderingen. De gemeenteraad stelt het beleid vast, maar de 
uitvoering ligt bij de ambtelijke organisatie, aangestuurd door het college van burgemeester 
en wethouders. Zij toetsen of de wensen van de raad uitvoerbaar zijn en of er geld voor is.  
Dat laatste beslist uiteindelijk de gemeenteraad zelf bij de behandeling van de financiële 
stukken (kadernota en begroting), maar bij die uitvoerbaarheid ligt dat een stuk moeilijker.   

De dichtregel “tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren” van 
Willem Elschot wordt  heel vaak gebruikt als het om politiek gaat. Het gedicht waar de zin in 
staat, heeft daar niets mee te maken, maar het gebruik ervan is wel begrijpelijk. Want het is 
gewoon zo. We kunnen als gemeenteraad wel van alles willen, maar het moet wel passen 
binnen de kaders van de wet. Dat geldt in een gemeente bijvoorbeeld bij zaken als 
verkeersmaatregelen, aanpak criminaliteit of milieumaatregelen.   

Toch vindt de VSP dat een gemeenteraad zich niet al te snel moeten laten leiden door het 
motto: ‘Het is een goed idee, maar het past niet binnen de regels en/of er is geen geld voor’. 
Een goed voorbeeld van het laatste is dat andere partijen in de gemeenteraad lange tijd op 
het standpunt hebben gestaan dat het door het Rijk beschikbaar gestelde geldbedrag de 
maat zou moeten zijn voor het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Dergelijke 
redeneringen komen ook van aan de orde bij zorgverlening of jeugdzorg. De VSP stelt zich op 
het standpunt dat de werkelijkheid bepalend is en dat beleid daarop moet worden 
afgestemd. Voor de VSP staat de mens centraal en niet de regels of het geld. Dat betekent 
dat als op bepaalde beleidsterreinen volgens de bestaande systematiek geen geld 
beschikbaar is, er binnen de begroting gezocht moet worden naar aanvullende middelen op 
basis van een heldere prioriteitsstelling.  

Daarnaast gaat de VSP op zoek naar mogelijkheden om met creatieve en onorthodoxe 
oplossingen problemen aan te pakken die anders blijven liggen. Daarbij zal de nadruk liggen 
op een betere participatie van zo veel mogelijk stadgenoten. Daarom maakt de VSP zich ook 
sterk voor het actief stimuleren en ondersteunen van wijk- en buurtorganisaties.  
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Seniorenbeleid 

Senioren hebben onze bijzondere aandacht. Senioren vormen een steeds groter deel van de 
bevolking. Bijna 30 procent van de Maassluizers is ouder dan 60 jaar. Dit percentage zal 
verder toenemen. 

Veel senioren kunnen zich goed redden, zelfstandig of met behulp van mensen in hun 
omgeving. Maar door verschillende oorzaken wordt de groep waarvoor dat niet geldt, 
geleidelijk groter. Het afbraakbeleid van het kabinet Rutte/Asscher (VVD en PvdA) van de 
afgelopen jaren is daarvan de oorzaak. Zorginstellingen werden massaal gesloten; mensen 
moesten – al dan niet vrijwillig – steeds langer zelfstandig blijven wonen. Tegelijkertijd werd 
er fors op uitvoering van de zorg bezuinigd. De gemeenten kregen de verantwoordelijkheid 
voor de zorg voor jong en oud, maar moesten dat beleid wel uitvoeren met minder geld. 

Een van de risico’s van steeds langer zelfstandig wonen bij senioren is dat ze in een sociaal 
isolement terecht komen. De nadelige gevolgen daarvan komen vaak aan het licht als het al 
(bijna) te laat is. Vroegtijdige signalering daarvan voorkomt veel problemen. Daarom houdt 
de VSP ook in de nieuwe raadsperiode op alle onderdelen van het seniorenbeleid de vinger 
aan de pols. De huidige coalitie heeft consequent geweigerd een specifiek beleid voor 
senioren te ontwikkelen. Dat moet veranderen. Daarvoor heeft de VSP duidelijke 
voorstellen. 

Op het gebied van woningbouw, gezondheidszorg, recreatie, verkeer en vervoer hebben de 
senioren wel degelijk specifieke wensen. Deze wensen moeten worden gehoord en waar dat 
mogelijk is worden gehonoreerd. Uitgangspunt moet zijn dat de senior zolang mogelijk regie 
over zijn eigen leven houdt. Het gaat er immers niet om dat je oud wordt, maar hoe je oud 
wordt. De senior moet zo lang mogelijk actief kunnen blijven en zich kunnen blijven 
ontwikkelen.  

De VSP gaat zich hard maken voor een gericht seniorenbeleid, waarbij ook de rol van de bij 
dit beleid betrokken organisaties kritisch onder de loep moet worden genomen.  De inbreng 
van de werkgroep ouderenbeleid van de Adviesraad Samenlevingszaken zal daarbij voor de 
VSP een belangrijke rol spelen. Een van de wethouders zal zich bezig moeten gaan houden 
met het coördineren van het seniorenbeleid.  De huisvesting van senioren verdient een extra 
inspanning. Dat werken we verder uit in de paragraaf ‘Wonen en de stad’.  

De gemeente moet ook initiatieven nemen om senioren de mogelijkheid te bieden gebruik 
te maken van gezamenlijke voorzieningen op het gebied van dienstverlening (huishoudelijke 
hulp, boodschappen, klussen e.d.) en verzorging. Stimulering en facilitering van 
vrijwilligerswerk – met name door jongeren – krijgt daarbij extra aandacht. Vrijwilligers zijn 
het cement en de smeerolie in de samenleving. Zij moeten zich gesteund en gewaardeerd 
voelen. Er zal in de komende periode een toenemende vraag naar vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn. Bij sportverenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties en 
instellingen met zorg voor ouderen (bijvoorbeeld het rondbrengen van maaltijden voor hen 
die niet of tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen) en de Voedselbank is de inzet van 
vrijwilligers onontbeerlijk. 
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Binnen het vrijwilligerswerk wil de VSP ook extra aandacht voor de ondersteuning van 
mantelzorgers en voor het investeren in levensbegeleiders. Dat zijn mensen die bij ouderen 
op bezoek komen, levensvragen kunnen beantwoorden, een luisterend oor bieden en 
helpen waar nodig. Daarvoor moet een speciaal opleidingstraject komen. 
 
De VSP blijft in de nieuwe raadsperiode streven naar (selectief) gratis openbaar vervoer in de 
regio voor senioren. Goed openbaar vervoer is van groot belang voor veel senioren. Dit geldt 
des te sterker voor mensen met een beperking. Speciale aandacht is nodig voor de 
bereikbaarheid van zorgverleners, winkelcentra, bibliotheek, theater en andere 
voorzieningen,  overheidsinstellingen alsook de directe wegen en paden rondom 
verzorgingshuizen en seniorenwoningen. Daarom maakt de VSP zich al vele jaren sterk voor 
een fijnmazig systeem van lokaal vervoer, zo mogelijk met behulp van de inzet van 
vrijwilligers. Meer gebruik kunnen maken van openbaar vervoer is ook goed voor het 
leefklimaat.  

De VSP gaat zich inzetten voor: 

 Een wethouder die het seniorenbeleid coördineert; 
 Voorkomen van maatschappelijk en sociaal isolement;  
 Passende huisvesting door meer levensloopbestendige woningen; 
 Meer gezamenlijke voorzieningen voor senioren in hun directe woonomgeving; 
 Gerichte inzet binnen het vrijwilligerswerk voor begeleiding van senioren;  
 Actieve begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers; 
 Ontwikkelen van een netwerk van levensbegeleiders inclusief opleidingstraject; 
 Gratis lokaal/regionaal vervoer voor AOW’ers met een laag inkomen; 
 Een fijnmazig en efficiënt systeem van lokaal openbaar vervoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Veiligheid  

Een gemeente heeft vrijwel geen invloed op het beleid van de politie. De hoofdlijnen worden 
bepaald door de Nationale Politie en dichterbij is het de Veiligheidsregio Rotterdam- 
Rijnmond die heel veel bepaalt. Vanuit de gemeente is het vooral de burgemeester die zaken 
op het gebied van veiligheid kan aankaarten. Gelukkig zijn er lokaal naast de politie andere 
mogelijkheden om veiligheid te bevorderen. Daarvoor hebben we in Maassluis de dienst 
Handhaving en Toezicht, buurtpreventieteams, Buurt-apps en het project Waaks.    

Wijkagenten hebben een belangrijke functie. Zij moeten daarom goed bereikbaar zijn. Door 
zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar te zijn kunnen zij een vertrouwensband met de 
buurtbewoners opbouwen. Datzelfde geldt voor de mensen van Handhaving en Toezicht.    
De VSP wil dat zij meer bekendheid krijgen in de stad. De Facebookpagina ‘Handhaving 
Maassluis’ is daarvoor een goed middel, maar ook publicaties in de Maassluise Courant ‘De 
Schakel’. De nieuwe politiepost, gecombineerd met de vestiging van Handhaving en 
Toezicht, moet goed bereikbaar zijn. Uitgangspunt is persoonlijk contact tussen bezoekers 
en medewerkers van politie of Handhaving en Toezicht. Klachten en aangiften van inwoners 
moeten snel en serieus worden behandeld en tijdige terugkoppeling is een vereiste. Op een 
aantal plaatsen in de stad moet een duidelijke verwijzing naar de politiepost komen. 

De VSP vindt het belangrijk kinderen en jongeren goed en regelmatig te informeren over 
allerlei aspecten van veiligheid, inclusief de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs.   

Het moet afgelopen zijn met de regelmatige uitval van straatverlichting. Zo nodig moeten er 
met betrokken bedrijven nieuwe afspraken worden gemaakt. Daarnaast is regelmatige 
controle door de gemeente op naleving van gemaakte (contractuele) afspraken een vereiste 
om onrust en ergernissen onder inwoners te voorkomen. Samen met bewoners en 
Maasdelta moet gezorgd worden voor een goede verlichting van achterpaden en 
brandgangen. 

De VSP gaat zich inzetten voor: 

 Goede bereikbaarheid en zichtbare aanwezigheid van de politie;  
 Verwijzingen in de stad naar de post van politie en Handhaving en Toezicht; 
 Wijkagenten die bij de inwoners bekend zijn, goed bereikbaar en zichtbaar zijn en die 

de omgeving waarin ze opereren goed kennen; 
 Goede en regelmatige communicatie over taken, bevoegdheden en bereikbaarheid 

van de dienst Handhaving en Toezicht; 
 Goede begeleiding voor projecten buurtpreventie, Waaks en Buurt-apps;  
 Vandalisme en vernieling van persoonlijke en publieke eigendommen streng 

aanpakken en de schade op de daders (te laten) verhalen;  
 Extra aandacht voor jongeren die dreigen te ontsporen of al ontspoord zijn;  
 Op scholen de leerlingen informeren over zaken als drugs, alcohol en criminaliteit;  
 Incidenteel en structureel cameratoezicht op plaatsen waar dat nodig is;    
 Extra aandacht voor goed werkende openbare verlichting, met name op nu nog 

slecht verlichte plekken; 
 In samenwerking met bewoners en Maasdelta aandacht voor goede verlichting in 

achterpaden en brandgangen. 
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Integratie  

‘Integratie’ gaat over veel meer dan de positie van mensen die afkomstig zijn uit landen met 
andere culturen en maatschappelijke verhoudingen die anders zijn dan we in Nederland 
gewend waren. De VSP wil het begrip integratie daarom breder invullen. Op tal van fronten 
is er in Maassluis nog steeds sprake van ‘eilandjes’. Van het zich opsluiten in eigen kring 
terwijl er ruimte en aanleiding is om meer dingen samen te doen. Voorbeelden hoeven we 
niet te noemen. Die kan iedereen zelf zien.  

Dingen samen doen heeft vaak meer resultaat en leidt ook daardoor tot meer bevrediging. 
De VSP wil in de komende periode meer aandacht voor dingen samen doen in Maassluis.   
De inzet van de cultuurmakelaar is in die sector een goed voorbeeld.  De VSP pleit ervoor dat 
het bevorderen van samenwerking in de stad een aandachtsgebied wordt binnen het nieuwe 
college van burgemeester en wethouders. Ook daar én binnen de ambtelijke organisatie 
moeten schotten zo veel mogelijk worden verwijderd.  

Al geruime tijd zijn er in Maassluis bijeenkomsten onder het motto ‘Iedereen doet mee’.    
De bedoelingen zijn goed, maar de uitwerking niet. Elke keer praten steeds weer dezelfde 
mensen over steeds weer dezelfde problemen. En intussen zijn er geen signalen dat het 
beter gaat met de integratie van nieuwkomers in Maassluis. Het tegendeel is eerder waar. 
Onder mensen die al decennia geleden vanuit andere landen in Maassluis zijn komen 
wonen, bestaat het gevoel dat het wederzijdse begrip en respect tussen verschillende 
bevolkingsgroepen afneemt. 

De VSP maakt zich daarover grote zorgen. In het verleden is er veel te weinig aandacht 
geweest voor daadwerkelijke integratie. Mensen met een andere culturele achtergrond 
hebben zich daardoor steeds meer teruggetrokken in een voor hen vertrouwde sociaal-
culturele omgeving. Het is niet eenvoudig om de ingezette trend te keren. Maar een stad 
waar iedereen met plezier en met respect voor elkaar moet kunnen wonen en leven, moet 
stappen zetten om het patroon van segregatie te keren.  

We leven niet naast elkaar, maar met elkaar en voor elkaar. Van tegenstellingen tussen 
bevolkingsgroepen wordt niemand beter. Vervelende gebeurtenissen – lokaal, nationaal of 
internationaal – mogen geen belemmering zijn om in Maassluis respectvol met elkaar om te 
gaan.  

Een eerste stap naar een betere integratie is om mensen die zich vanuit een andere cultuur 
in Maassluis vestigen – als vluchteling of om andere redenen – op een positieve manier op 
de huid te zitten om hen te helpen zo snel mogelijk te integreren. Taalonderwijs heeft 
daarbij prioriteit evenals mogelijkheden om de betrokkenen via bedrijven en organisaties zo 
snel mogelijk een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. Ook hier geldt dat regelgeving en 
beperkte rijksmiddelen niet op voorhand een belemmering moeten zijn.  
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De VSP gaat zich inzetten voor: 
 

 Uitwerking van de algemene visie nota ‘Meedoen’ in een gericht en concreet 
integratiebeleid; 

 Integratie als apart onderdeel van een wethoudersportefeuille; 

 Blijvend overleg tussen vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen, 
geïnitieerd door het gemeentebestuur; 

 Prioriteit geven aan taalonderwijs voor vluchtelingen en nieuwe inwoners uit andere 
culturen; 

 Daartoe via het Taalfront de benodigde middelen beschikbaar stellen;  

 Bedrijven en organisaties stimuleren en voor zover nodig in staat stellen 
vluchtelingen aan zinvolle en op ontwikkeling gerichte tijdsbesteding te helpen. 
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Duurzaamheid  

Duurzaamheid is een weids begrip.  
Voorop staat dat vandaag de dag iedereen doordrongen moet zijn van de noodzaak om alles                 
in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat we ontzettend zuinig zijn op de wereld en 
natuurlijk ook op onze stad. Onze toekomst en vooral die van de generaties na ons hangt af 
van de mate waarop we duurzaamheid een integraal onderdeel van het beleid kunnen 
maken.  

Nu staat het thema duurzaamheid nog als zesde punt in de taakomschrijving van een van de 
wethouders. In het nieuwe college zal dat bovenaan zo’n lijstje moeten staan. De gemeente 
moet, daar waar zij kan, invloed uitoefenen of zelfs sturend optreden. Daarnaast moet de 
gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie vervullen als het om duurzaamheid gaat. 
Maassluis moet in alle opzichten een duurzame stad worden. 
 
Energie is een levensbehoefte, maar het gebruik ervan moet en kan beter. De VSP Maassluis 
vindt dat we minder oude energie (kolen en gas) moeten gebruiken en dat is mogelijk. We 
moeten onze energie meer halen uit de zon en de wind. Op het stadhuis liggen al 
zonnepanelen en andere gemeentelijke gebouwen komen binnenkort aan de beurt. De 
werkgroep Duurzaamheid probeert nu om inwoners te verleiden ook zonnepanelen te 
plaatsen op hun eigen huis. Waar dat mogelijk is verleent de gemeente daarbij 
ondersteuning.  
 
Elektrische auto’s hebben de toekomst. In Maassluis is al een aantal oplaadpalen geplaatst in 
de openbare ruimte. Dat zullen er in de toekomst nog veel meer moeten worden. 
Particulieren die een dergelijke voorziening willen, krijgen daarbij advies en hulp.  
 
Bij de bouw of renovatie van nieuwe woningen speelt duurzaamheid een grote rol.              
De gemeente zal erop moeten toezien dat gasloos bouwen bij nieuwbouwprojecten en 
renovatie van bestaande woningen maximaal gebeurt. Datzelfde geldt voor het gebruik van 
duurzame bouwmaterialen en slimme systemen voor warmte- en energievoorziening.  
 
Afvalscheiding wordt nu van alle huishoudens verwacht. Dat lukt maar moeizaam. 
Voortdurend wijzen op het belang daarvan blijft nodig. De VSP Maassluis denkt dat de 
invoering van nascheiden van afval een belangrijke bijdrage kan leveren aan een 
daadwerkelijk effectief systeem van afvalscheiding. De VSP verwacht van het nieuwe college 
op de kortst mogelijke termijn een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden en de verdere 
uitwerking.  
 
In de buitenruimte moeten alle Maassluizers fijn kunnen leven. Dat houdt in dat er genoeg 
groen moet zijn in onze stad, dat onkruid tijdig wordt bestreden, dat tuintjes liever groen en 
bloemig zijn dan bestraat. Om de nadelige effecten van steeds veelvuldiger en heviger regen 
tegen te gaan, investeert Maassluis in systemen voor ondergrondse opvang en in het bewust 
maken van inwoners van het belang van groene tuinen. Daartoe sluit Maassluis zich aan bij 
Actie Steenbreek. Voor een goed leefklimaat is het ook belangrijk dat inwoners gebruik 
kunnen maken van een goed systeem van openbaar vervoer.  
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De VSP gaat zich inzetten voor: 

 De ontwikkeling van Maassluis tot een daadwerkelijk duurzame stad; 

 Een duidelijke voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie als het gaat om 

activiteiten en maatregelen die bijdragen tot dat doel; 

 Duurzaamheid bovenaan de takenlijst van een wethouder; 

 Het voortdurend ontwikkelen van het besef van het belang van duurzaamheid bij de 

inwoners van Maassluis; 

 Nascheiden van huishoudelijk afval opnemen in de keten van afvalverwerking; 

 Bij nieuwbouw en renovatie maximaal inzetten op gasloos bouwen en gebruik maken 

van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van warmte- en energievoorziening; 

 Het gebruik van zonne-energie waar mogelijk stimuleren en faciliteren; 

 Meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s en advies en hulp voor 

particulieren bij het plaatsen van dergelijke palen; 

 Streven naar een duidelijke vermindering van ‘oude’ energiebronnen; 

 Verdere vergroening van de openbare ruimte en van particuliere tuinen. 
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Zorg 

Uitgangspunt is dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het begin van een goede 
zorgverlening is zorgvuldig luisteren en waarnemen. Wat hebben mensen nodig om waardig 
en veilig te kunnen leven? Bij het vaststellen van de zorg voor mensen, moeten de 
menselijke maat en de individuele behoefte voorop staan en niet de regelgeving of het 
gebrek aan geld. Dat geldt met name bij het beoordelen van de behoefte aan en het 
toekennen van hulp en voorzieningen in het kader van de Wmo. Om dit te kunnen 
bewerkstellingen zal de bestaande reserve Wmo op peil moeten worden gehouden, zodat in 
een situatie waarbij druk op de begroting komt te staan, inwoners die afhankelijk zijn van de 
Wmo niet meteen de dupe zijn. 

De VSP hecht er aan dat Maassluis in de komende jaren alles op alles blijft zetten om ervoor 
te zorgen dat de zorgverlening aan alle inwoners die zorg nodig hebben, in alle opzichten op 
een hoger peil komt en ook blijft. Goede en adequate zorg moet voor jong en oud goed 
bereikbaar zijn. Lichamelijke of geestelijke beperking mag geen reden zijn voor 
maatschappelijk isolement.                                                                                                                   

De VSP is van mening dat een goede kwalitatieve zorgverlening alleen mogelijk is als alle 
betrokkenen goed samenwerken. Dat geldt zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering 
van het beleid. Belangrijk punt van aandacht is en blijft de jeugdzorg. De uitvoering daarvan 
in regionaal verband mag niet ten koste gaan van de lokale behoefte en de mogelijkheden 
voor de raad om hierin zo nodig sturend op te treden. Ook hier geldt: de behoefte is leidend 
en niet de financiële middelen.  

De rijksoverheid heeft een groot aantal taken voor het organiseren van zorg overgedragen 
aan de gemeenten, maar wel met een korting op de financiële middelen. Desondanks is het 
in Maassluis gelukt om de zorg op een acceptabel niveau te houden, maar er is alle reden 
voor waakzaamheid. Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU heeft een aantal 
maatregelen genomen die met name bij de zorg op lokaal niveau hard aankomen.               
Een voorbeeld is de bezuiniging op de wijkverpleging. Daarvoor is juist meer geld nodig nu 
steeds meer mensen – vrijwillig of gedwongen door de sluiting van zorginstellingen door het 
vorige kabinet van VVD en PvdA – langer thuis blijven wonen.  

Daarnaast blijktdat het langer thuis wonen van mensen op hogere leeftijd steeds vaker leidt 
tot eenzaamheid of geestelijke achteruitgang. Het aantal verwarde mensen in de openbare 
ruimte neemt steeds verder toe. Ook woningcorporaties krijgen daarmee te maken. Daarom 
wil de VSP dat op dat terrein gericht beleid wordt ontwikkeld om die ontwikkeling zo veel 
mogelijk tegen te gaan en de gevolgen ervan op te vangen. De inzet van levensbegeleiders 
kan hierbij een belangrijke rol spelen (zie Seniorenbeleid), Daarbij moet Maassluis actief 
inspelen op de WoonZorgwijzer die is ontwikkeld door de provincie Zuid-Holland. Met dat 
instrument kunnen gemeenten gebruik maken van de daarvoor ontwikkelde kaart, een 
verzameling van openbare data die door slim combineren een beeld geeft van welke 
zorgdoelgroepen waar wonen. 
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De VSP wil zich samen met andere partijen inzetten voor het behoud van brede 
gespecialiseerde medische zorg van hoge kwaliteit in de vestiging Schiedam van het 
Franciscus/Vlietlandziekenhuis. De afgelopen jaren is daar op onverantwoorde wijze op 
beknibbeld. Het ziekenhuis is van groot belang voor de inwoners van Maassluis. De VSP 
ondersteunt initiatieven voor het verbeteren van de dienstverlening in de polikliniek van het 
ziekenhuis. Plannen om alle huisartsen in Maassluis op een locatie te huisvesten, wijst de 
VSP af. Daarmee wordt het idee van woonzorgzones verspreid over de stad definitief de nek 
omgedraaid. Van de hiervoor opgestelde plannen is met uitzondering van ‘De Vloot’ niets 
terecht gekomen. De oorzaak hiervan is vooral bij externe partijen gelegd. De VSP verwacht 
van het nieuwe college stevige initiatieven om alsnog tot drie woonzorgzones in Maassluis te 
komen. Daarbij moet de definitie zoals die landelijk wordt gehanteerd als uitgangspunt 
gelden. 

Binnen het brede kader van de zorgverlening maken college en raad zorgvuldig gebruik van 
de adviezen van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis, cliëntenraden en het MOG.  

De VSP gaat zich inzetten voor: 

 Afstemming van alle vormen van zorg op de behoefte in plaats van op regelgeving en 
beschikbare middelen; 

 Voldoende lokale controle op de behoefte aan en uitvoering van de jeugdzorg; 

 Het op peil houden van een gezonde reserve Wmo; 

 Gericht beleid op het voorkomen en signaleren van eenzaamheid en zorg mijden; 

 Het gebruiken van de WoonZorgwijzer als ondersteuning van beleid; 

 Het alsnog realiseren van drie daadwerkelijke woonzorgzones; 

 Betere spreiding van huisartsenpraktijken en andere zorgvoorzieningen over de stad; 

 Optimaal gebruik maken van advies- en cliëntenraden. 
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Werk en inkomen    

In Maassluis ligt het accent meer op wonen dan op werken.                                                    
Toch kent Maassluis een boeiend en actief bedrijfsleven. Veel bedrijven voelen zich 
betrokken bij de stad. Veel mogelijkheden voor uitbreiding van de werkgelegenheid zijn er 
niet. Het bedrijventerrein ‘De Dijk’ kent nog veel lege plekken. Hoewel de infrastructuur 
(wegen, leidingen, verlichting e.d.) er al ligt, kost het veel moeite ondernemers voor dit 
gebied te interesseren. Daar moet onverminderd stevig op worden ingezet.                         
Voor het bedrijventerrein van Conline is gekozen voor een toekomstige woonfunctie. Ook 
voor de Kapelpolder liggen er plannen die uitgaan van een gedeeltelijke vervanging van 
bedrijfspanden door woningen. 

Uitbreiding van werkgelegenheid is wel voorzien in het Campusproject van Lely Industries. 
Hierop aansluitend pleit de VSP voor het inzetten op het aantrekken van innovatieve 
maakindustrie met het accent op de maritieme sector. Dit sluit goed aan bij het beeld van 
Maassluis als maritieme stad. Een gerichte inzet met mogelijkheid tot clustering van 
dergelijke bedrijven kan een belangrijke impuls vormen voor de stedelijke economie en 
werkgelegenheid. 

Verdere mogelijkheden voor uitbreiding van de werkgelegenheid zijn er in de sector 
toerisme en recreatie. Maassluis is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
aangemerkt als recreatie-economie. De ligging aan de rand van de groene long van het 
gebied Midden-Delfland en de verbeterde aansluiting op de vaarwegen in dat gebied bieden 
perspectief. Ook de versterkte promotie van Maassluis als bestemming voor dagtoerisme 
betekent een impuls. Daarnaast liggen er concrete plannen voor hotelaccommodatie in de 
stad. Indien er vanuit het particulier initiatief plannen zouden worden gepresenteerd voor 
de vestiging van een kunstijsbaan in Maassluis, verwacht de VSP een positieve houding van 
de gemeente. Ook een dergelijke voorziening – duurzaam opgezet en eventueel in 
combinatie met een sporthal – kan bijdragen aan het versterken van de werkgelegenheid en 
de recreatiemogelijkheden in Maassluis.  
 

Stroomopwaarts 

De opzet van het participatiebedrijf Stroomopwaarts samen met Vlaardingen en Schiedam 
was een logisch gevolg van de overheveling van taken van het rijk naar gemeenten.             
De ontwikkeling van Stroomopwaarts is niet volledig volgens het oorspronkelijke 
‘businessplan’ verlopen, aangezien de beoogde samenwerking tussen de drie gemeenten op 
het gebied van bedrijfsvoering niet van de grond is gekomen. Ook op andere terreinen was 
de werkelijkheid niet altijd in overeenstemming met de oorspronkelijke papieren prognoses. 
Dit gold bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden.                   

De VSP is van mening dat het beleid moet worden vastgesteld en uitgevoerd op basis van de 
daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning en niet op basis van prognoses en statistieken. 
Het niet doorgaan van de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering maakt het 
noodzakelijk hiervoor ten behoeve van Stroomopwaarts effectieve alternatieven te vinden. 
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De meeste mensen voelen zich het prettigst als ze iets zinvols te doen hebben.                    
Het uitgangspunt van Stroomopwaarts is om zo veel mogelijk mensen die buiten het 
arbeidsproces staan, weer aan werk te helpen. De VSP verwacht dat de organisatie alle 
mogelijke middelen inzet om dat doel te bereiken. Daarbij vraagt de VSP speciale aandacht 
voor de mensen die in het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts werken. Mensen die daar via 
‘nieuw beschut werk’ worden geplaatst maken verhoudingsgewijs heel weinig kans op een 
arbeidsplaats in het bedrijfsleven. De VSP wil verder dat de gemeente zich sterk maakt voor 
een fatsoenlijke arbeidsovereenkomst voor de mensen die via ‘beschut werk’ in het 
werkleerbedrijf worden geplaatst. 

De VSP vindt dat deze waardevolle voorziening in Maassluis gehandhaafd moet blijven. Als 
het voor de continuïteit van het werkleerbedrijf nodig is om mensen al dan niet tijdelijk 
andere werkzaamheden te laten verrichten of in een andere locatie te plaatsen, moet dat 
met de uiterste zorgvuldigheid gebeuren. Verder bepleit de VSP het zoeken naar 
mogelijkheden om vanuit het werkleerbedrijf nieuwe producten in de markt te zetten. 

Het nieuwe kabinet heeft de loonkostensubsidie afgeschaft. Dat maakt het moeilijker om 
werkgevers ervan te overtuigen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die niet in 
aanmerking komen voor ‘nieuw beschut’, in dienst te nemen. De VSP wil daarom 
onderzoeken of het mogelijk is binnen Stroomopwaarts een afzonderlijke onderneming op 
te richten die vanuit werkgeverschap kan zorgen voor plaatsing van deze doelgroep binnen 
commerciële bedrijven.  

Om dit en andere mogelijkheden verder te verkennen en uit te voeren, pleit de VSP voor het 
opstellen van een brede sociaal-economische agenda voor Maassluis in overleg met 
ondernemers, Stroomopwaarts en maatschappelijke organisaties. Doelstelling moet zijn het 
bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen ten gunste van kansarmen.       
In dit kader bepleit de VSP ook het maximaal gebruik maken van mogelijkheden voor 
inbesteding van werk aan Stroomopwaarts. De regels voor SROI (Social Return on 

Investment) moeten consequent en stevig worden gehandhaafd en op het niet nakomen 
ervan moeten sancties komen. 

Ontwikkelingen op het gebied van robotisering en automatisering maken het zeer 
waarschijnlijk dat het aanbod van arbeidsplaatsen geen gelijke tred meer zal houden met de 
vraag. Daarom vindt de VSP het van belang dat Maassluis zich in het samenwerkingsverband 
met Vlaardingen en Schiedam actief opstelt als het gaat om het verkennen van 
mogelijkheden voor de invoering van een basisinkomen voor specifieke doelgroepen. 

Het in de afgelopen periode ontwikkelde armoedebeleid moet worden voortgezet. Daarbij 
moet extra aandacht worden besteed aan gezinnen die niet in een uitkeringssituatie zitten, 
maar door een te laag inkomen en onvoldoende recht op toeslagen en/of vrijstellingen in de 
zogenoemde armoedeval terecht komen. Schuldhulpverlening moet zo worden 
georganiseerd dat niet de regelgeving maar de behoefte centraal staat. Waar mogelijk moet 
bij schulden het opleggen van bewindvoering via beschermingsbewind door de rechtbank 
worden voorkomen. Hiervan profiteren vooral commerciële bureaus die op basis van de 
wetgeving door gemeenten vanuit het budget voor bijzondere bijstand moeten worden 
betaald.  
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De VSP wil extra aandacht voor preventief beleid ter voorkoming van schulden en armoede. 
De bestaande steun aan de Voedselbank en andere initiatieven op het gebied van 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening moet worden gehandhaafd.  

Ook op het gebied van werk en inkomen pleit de VSP voor extra aandacht voor de positie 
van senioren. Mensen die moeten rondkomen van AOW en een klein pensioen, zijn de 
afgelopen jaren in koopkracht beduidend achtergebleven bij mensen met een baan. Vooral 
voor hen is het van belang dat er voldoende ondersteuning beschikbaar is voor hulp van het 
vinden van de (steeds vaker digitale) weg in de steeds ingewikkelder wordende regelgeving. 
Met name de formulierenbrigade kan hierbij goede diensten bewijzen. De VSP wil dat 
onderzocht wordt of ook deze groep gebruik kan maken van de faciliteiten in het 
werkleerbedrijf van Stroomopwaarts in de vorm van cursussen en begeleiding.  

De VSP gaat zich inzetten voor: 

 In samenwerking met de Metropoolregio actief invulling geven aan de keuze voor 
recreatie en toerisme als bron voor uitbreiding van werkgelegenheid; 

 Actief inspelen op een mogelijk initiatief voor de vestiging van een kunstijsbaan in 
Maassluis; 

 Handhaving van de vestiging Maassluis van het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts; 

 Zorgvuldige aandacht voor en begeleiding van medewerkers van het werkleerbedrijf 
bij verandering van werkzaamheden en/of locatie; 

 Opstellen van een brede sociaal-economische agenda voor Maassluis in 
samenwerking met ondernemers, Stroomopwaarts en maatschappelijke organisaties; 

 Een actieve rol bij het verkennen van mogelijkheden voor de invoering van een 
basisinkomen; 

 Voorzetting van het ingezette armoedebeleid en ook daarbij de behoefte bepalend te 
laten zijn en niet de middelen; 

 Binnen het armoedebeleid blijvende extra aandacht voor de positie van kinderen; 

 Bij schuldhulpverlening optimale samenwerking van alle betrokken partijen; 

 Meer inzet op een preventief beleid ter voorkoming van de opbouw van schulden en 
van armoede; 

 Al het mogelijke doen om huisuitzetting te voorkomen, zeker in het geval van 
gezinnen met kinderen; 

 Mogelijkheden de formulierenbrigade gericht in te zetten voor hulp aan senioren. 
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Wonen en de stad 

Het is goed wonen in Maassluis. Dat moet ook zo blijven. Gezien de bevolkingsopbouw ligt 
daarbij extra aandacht voor senioren voor de hand. Veel senioren willen zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen of zijn daartoe gedwongen. Daarom moeten in Maassluis voldoende 
woningen geschikt zijn en geschikt gemaakt worden voor bewoning door ouderen met een 
fysieke beperking. Ook bij renovatie en nieuwbouw moet hiervoor extra aandacht zijn.  

De gang van zaken rond het herhuisvesten van bewoners van ‘De Vliet’ heeft duidelijk 
gemaakt dat meer aandacht nodig is voor passende huisvesting van senioren.  Maassluis 
beperkt zich bij het bepalen van de woningbehoefte tot algemene categorieën. Senioren 
hebben echter specifieke wensen en behoeften. Juist om isolement te voorkomen is het erg 
belangrijk dat ze in hun woonomgeving mogelijkheden hebben elkaar te ontmoeten. In een 
late levensfase is het – bijvoorbeeld na het wegvallen van een partner – belangrijk om 
nieuwe contacten te kunnen leggen.  

In Maassluis biedt  alleen ‘De Vloot’ daarvoor mogelijkheden. Dat is te weinig. Plannen voor 
andere woonzorgzones naast de Vloot zijn niet van de grond gekomen. Waar de aanduiding 
woonzorgzone nog wordt gebruikt, dekt die absoluut niet de lading.                                                                      
Het plan voor concentratie van alle huisartsenpraktijken op één locatie is een voorbeeld van 
hoe het beslist niet moet. De VSP gaat ervanuit dat het gemeentebestuur die plannen 
afwijst. Bij de herontwikkeling van Sluispolder West is na lang aandringen alsnog een 
ontmoetings- en recreatieruimte voor senioren in de plannen opgenomen. Dat is ook van 
belang voor andere locaties – met name flatgebouwen – waar veel senioren wonen. In die 
gebouwen kunnen één of meer wooneenheden daarvoor geschikt worden gemaakt. 
Hierover zal overleg met Maasdelta en andere verhuurders gevoerd moeten worden. 

Ook het bouwen van zogenoemde kangoeroewoningen moet worden gestimuleerd.             
Dat zijn twee zelfstandige huizen met een gezamenlijke entree. Zo’n hoofdwoning en een 
zogenoemde buidelwoning vormen een prima oplossing voor het huisvesten van mensen die 
zorg nodig hebben in de directe omgeving van familie of mantelzorgers. Een andere 
mogelijkheid is het samenwonen van jonge gezinnen met hun ouders met ieder zelfstandige 
woonruimte.  

In Maassluis moeten ook mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen.          
De VSP wil echter concentratie van specifieke inkomens- en/of bevolkingsgroepen blijven 
voorkomen. Daarom moet bij wijkrenovatie en nieuwbouw de afspraak dat tenminste 33% 
van de woningen in de sociale sector wordt gebouwd, gehandhaafd blijven. Het nakomen 
van die afspraken verdient de komende jaren met name in de projecten Wilgenrijk en De 
Kade aandacht.  

Voor versterking van de kracht van de stad is goed overleg met bewonerscommissies en 
Verenigingen van Eigenaren erg belangrijk. De Vereniging Bewonersbelangen Maassluis 
(VBBM) heeft daarin een nuttige coördinerende functie. Het houden van gebiedsoverleggen 
wordt voortgezet, maar de VSP pleit wel voor een snelle evaluatie en zo nodig aanpassing 
van de vorm van het overleg. 
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De VSP gaat zich inzetten voor: 

 Afstemming van de woningvoorraad op de behoefte met daarbij extra aandacht voor 
senioren;  

 Bij nieuwbouw en renovatie maximale inzet voor levensloopbestendige woningen;  
 In alle projecten tenminste 33% sociale huurwoningen; 
 Daadwerkelijke ontwikkeling van drie woonzorgzones conform de daarvoor 

algemeen geldende definities;  
 Opnemen van familiewoningen in de bouwplannen om senioren ruimte te bieden om 

langer zelfstandig te wonen; 
 Mogelijkheden onderzoeken en uitwerken voor het plaatsen van 

‘kangoeroewoningen; 
 Snelle afronding van de sanering van de Burgemeesterswijk; 
 Beginnen met de planvorming voor de toekomstige sanering van het daarvoor in 

aanmerking komende deel van Sluispolder-Oost; 
 Zorgvuldige aanpak van de uitvoering van vernieuwing van woongebieden zoals in de 

binnenstad en Sluispolder-West.  
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Verkeer en vervoer 

De VSP signaleert dat de lokale invloed op het openbaar vervoer in de stad vrijwel nihil is.  
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag(MRDH) maakt hier de dienst uit. De indruk bestaat 
dat hierbij vooral de belangen van de grote gemeenten en de verbindingen daartussen 
centraal staan. Met slechte argumenten is de komst van de metroverbinding als vervanging 
van de treinverbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam gebruikt om het busvervoer 
binnen Maassluis te beperken. De VSP heeft zich in het verleden ingezet om een effectieve 
vorm van lokaal openbaar vervoer te realiseren. In de komende periode zal hiervoor 
daadwerkelijk een oplossing moeten komen. De VSP wil dat hiervoor nog in 2018 een 
concreet plan op tafel komt met extra aandacht voor Het Balkon en de nieuwe 
begraafplaats. Er is al lang genoeg over gepraat. Voor regionaal vervoer moeten de 
mogelijkheden voor vervoer over water nu daadwerkelijk goed worden onderzocht. 
 
Bereikbaarheid en veiligheid staan voorop in de visie van de VSP. Veiligheid moet er zijn voor 
alle verkeersdeelnemers, zowel jong als oud. Scheiding tussen fietspaden, trottoirs en 
rijbanen voor auto’s en brommers moet zorgen voor een beter veiligheidsgevoel.       
Trottoirs die voor mensen met een rollator niet of slecht begaanbaar zijn, moeten met 
voorrang worden aangepakt. De staat van onderhoud van wegen, trottoirs en fietspaden 
verdient extra aandacht. Ook hierbij geldt: aanpak moet niet afhankelijk zijn van 
vastgestelde programma’s of middelen, maar van wat daadwerkelijk nodig is.                        
De VSP blijft in de nieuwe raadsperiode streven naar (selectief) gratis openbaar vervoer in de 
regio voor senioren.  

Strenge controle op snelheid, maar ook op sluipverkeer, is meer dan noodzakelijk.            
Alleen met dit middel is een mentaliteitsverandering tot stand te brengen. Praten alleen 
(voorlichting) blijkt niet te helpen.  

De bereikbaarheid van de gemeenschappelijke voorzieningen binnen Maassluis moet ook 
voor de gebruiker van het openbaar vervoer en mensen die moeilijk ter been zijn, 
gegarandeerd worden. Het toenemende parkeerprobleem binnen Maasluis geeft steeds 
meer overlast. Hiervoor moet worden gezocht naar adequate, creatieve oplossingen. In een 
dichtbebouwde stad als Maassluis kan dit probleem helaas nooit helemaal opgelost worden. 
De VSP is tegen het afkopen van parkeerplaatsen aan projectontwikkelaars. 

Voor het nog te ontwikkelen nieuwbouwgebied ‘de Kade’ moet een adequate en veilige 
toegang worden geregeld via verlenging van de Laan 1940-1945.  

De VSP gaat zich inzetten voor: 

 Een concreet plan voor effectief en passend lokaal openbaar vervoer dat al in 2018 
op tafel moet liggen met extra aandacht voor de bereikbaarheid van Het Balkon en 
de nieuwe begraafplaats; 

 Gratis lokaal/regionaal vervoer voor AOW’ers met een laag inkomen; 

 Regionaal openbaar vervoer ook over het water; 

 Meer aandacht voor het onderhoud van wegen, fietspaden en  trottoirs op basis van 
wat daadwerkelijk nodig is; 

 Strengere controle op snelheid en sluipverkeer. 
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Onderwijs en jeugd 
 
Het onderwijsaanbod bij het voorschools - en het basisonderwijs is in Maassluis voldoende 
gevarieerd. Dit geldt echter niet voor het voortgezet onderwijs. Het ontbreekt aan een 
technische opleiding. De VSP vindt dat er voor technisch onderwijs voldoende draagvlak 
bestaat en zal daarom uitbreiding van het aanbod met technisch onderwijs 
stimuleren. Bijkomend voordeel kan zijn dat het Maassluise bedrijfsleven dan meerdere 
stageplaatsen kan aanbieden. 
 
Voor het basisonderwijs is de kwaliteit van essentieel belang. De VSP blijft zich 
onverminderd inzetten voor extra aandacht voor cultuur in de vorm van muziek en theater, 
tekenen en schilderen. Cultuur is in de ogen van de VSP een essentieel onderdeel van het 
onderwijs. 
 
In 2016 werd op initiatief vanuit de VSP in samenwerking met de Culturele Raad Maassluis 
en de Historische Vereniging Maassluis de eerste Kindermonumentendag georganiseerd, die 
in 2017 een opvolging kreeg. De VSP wil dat dit in het vaste cultuuraanbod van de Gemeente 
Maassluis wordt opgenomen. 
 
In het onderwijs moet er ook voldoende aandacht zijn voor lichaamsbeweging. 
Gymnastiekles moet vooral worden gegeven door vakleerkrachten in goed geoutilleerde 
sportzalen. De VSP wil dat elk kind in Maassluis op kosten van de Gemeente kan leren 
zwemmen om de diploma’s A en B te behalen. Daarvoor zal een informatiecampagne onder 
de ouders worden gevoerd. Het schoolzwemmen kan dan worden afgeschaft. Voordeel voor 
de basisscholen is dat er geen kostbare lestijd nodig is voor het vervoer en de zwemlessen.  
 
Niet met alle kinderen in Maassluis gaat het goed. We moeten onze ogen hier niet voor 
sluiten, maar zorgen voor de juiste begeleiding als er iets mis dreigt te gaan. Dus vooral 
preventief de vinger aan de pols houden, zodat problemen niet escaleren. Het betreft hier 
cognitieve prestaties, maar vooral ook gedragsproblemen. 
 
De VSP gaat zich inzetten voor: 
 

 Vroegtijdige signalering van achterstanden met daaraan een aangepast programma; 

 Scholen te zien als integraal onderdeel van de leefomgeving; 

 Raakvlakken zoals gezin, opvoeding en veiligheid bij het onderwijs te betrekken; 

 Goede huisvesting voor de onderwijsinstellingen; 

 Evenwichtig aanbod in het voortgezet onderwijs; 

 Het bedrijfsleven meer betrekken bij het onderwijs;  

 Schoolzwemmen vervangen door alle kinderen de gelegenheid te bieden op kosten 
van de gemeente de diploma’s A en B te behalen. 
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Kunst en cultuur 

Cultuur is de samenhang van een gemeenschap. Gelukkig heeft het cultuurbeleid in de 
afgelopen periode een sterke impuls gekregen door het aannemen van de Cultuurvisie en 
het uitwerken daarvan. De inzet van de daartoe aangestelde cultuurmakelaar speelde 
daarbij een belangrijke rol. De VSP bepleit een concreet meerjaren-actieplan voor de 
verdere uitwerking van de Cultuurvisie. De samenwerking met de CRM is voor de VSP nog 
steeds van grote waarde. 

Theater Koningshof heeft zijn eigen rol binnen de verdere uitwerking van de Cultuurvisie. In 
2017 zijn belangrijke stappen gezet om de continuïteit en verdere ontwikkeling van het 
theater mogelijk te maken. Het is van belang de komende jaren de vinger aan de pols te 
houden om te kijken of Koningshof zich in de gewenste richting ontwikkelt en dat tegen 
aanvaardbare kosten. Daarbij pleit de VSP opnieuw het onderzoeken van mogelijkheden om 
Koningshof en de bibliotheek te integreren. 

De bibliotheek Maassluis/Maasland is al geruime tijd in overleg met de gemeente 
Vlaardingen over het samengaan met de gemeentelijke bibliotheek in die stad. De VSP vindt 
de positie van de bibliotheek van groot belang en is van mening dat een samenwerking niet 
ten koste mag gaan van de dienstverlening en de mogelijkheden van de bibliotheek in 
Maassluis. De brede rol die de bibliotheek speelt op cultureel én sociaal-maatschappelijke 
gebied, moet behouden blijven.  

De VSP vindt het belangrijk dat het muziekonderwijs is behouden voor Maassluis. 
Muziek@maassluis moet voldoende mogelijkheden hebben en krijgen om zich verder te 
ontwikkelen. Daarbij moet worden bekeken of het mogelijk is een bijdrage te krijgen van 
omliggende gemeenten voor daar wonende kinderen die gebruik maken van dit onderwijs. 
Datzelfde geldt voor het Jeugdtheaterhuis dat laagdrempelig kinderen in contact brengt met 
allerlei theatervormen zoals zang en lichamelijke expressie. Ook hier geldt het belang om 
voldoende steun te bieden bij de verdere ontwikkeling.  

De VSP hecht grote waarde aan het betrekken van jongeren bij de cultuur van Maassluis via 
het Cultuurmenu en bepleit het toevoegen daaraan van de sinds enkele jaren succesvolle 
Kindermonumentendag. Wel is actualisering van het Cultuurmenu gewenst. 
Muziekonderwijs voor kinderen in het primair onderwijs vinden wij van groot belang en dat 
zal in de komende periode wederom een speerpunt van de VSP zijn. Ook kennismaken van 
alle kinderen met Jeugdtheater vinden wij belangrijk. Expressie en affectie worden 
gestimuleerd door dat aanbod. Muziek en theater zijn meer dan toevallige vakken die je 
kunt geven of niet. Het helpt kinderen zich emotioneel en intellectueel evenwichtiger te 
ontwikkelen. Het zijn vakken waarin samen doen centraal staat, en dat helpt om samen 
leven als grondhouding te ontwikkelen. Dat muziek maken slim maakt hebben wereldwijd 
talloze onderzoeken aangetoond.  

Muziekkorpsen, orkesten en zangkoren hebben draagvlak en vervullen een behoefte binnen 
de samenleving. Er is jammer genoeg sprake van terugloop, met name waar het aanwas van 
nieuwe jonge leden betreft. De gemeente dient deze vorm van kunst en cultuur te 
stimuleren, te faciliteren en te ondersteunen. Van de verenigingen zelf verwacht de VSP de 
bereidheid tot meer samenwerken en over oude grenzen heen te kijken.  
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De VSP heeft respect en waardering voor de manier waarop Museum Maassluis zich als 
zelfstandige organisatie heeft ontwikkeld en daarbij zoekt naar mogelijkheden om meer 
publiek te trekken. Gezien het belang van het museum – ook voor de aantrekkelijkheid van 
Maassluis als bezoekstad – is de VSP warm voorstander van ondersteuning van het museum. 
De VSP is verder van mening dat meer samenwerking met het Nationaal Sleepvaartmuseum 
wenselijk is.  

Veel waardering is er ook voor de actieve houding van de Historische Vereniging Maassluis. 
Deze grote vrijwilligersorganisatie betrekt de inwoners op allerlei manieren bij de 
geschiedenis van de stad. In dat verband pleit de VSP ook voor blijvende aandacht voor het 
cultureel erfgoed in de stad. De oprichting van een stichting stadsherstel kan daaraan een 
belangrijke bijdrage leveren.  Als het om het voor Maassluise beeldbepalende maritiem 
erfgoed gaat, verdienen de stichting Sleepboothaven Maassluis en de daaraan verbonden 
organisaties veel waardering. Zij dragen in belangrijke mate bij aan het profiel van Maassluis 
als stad met een rijke maritieme historie.  

De VSP zal zich in de komende raadsperiode sterk maken voor meer kunst in de openbare 
ruimte, waarbij de mogelijkheden van de inzet van community art serieus moeten worden 
bekeken. 

 De VSP staat voor: 

 Veel aandacht voor het in contact brengen van kinderen met muziek, theater en 
dans;  

 Faciliteren en ondersteunen van het primair onderwijs om dat doel zo goed mogelijk 
te bereiken; 

 Toevoegen van de Kindermonumentendag aan het Cultuurmenu; 
 Een actieve verdere uitvoering van de Cultuurvisie 
 Continuering van het instituut Cultuurmakelaar; 
 Cultuur een actieve rol geven in de promotie van Maassluis; 
 Extra aandacht voor de positie van amateurverenigingen op het gebied van muziek; 
 Het zorgvuldig volgens van de ontwikkeling van Theater Koningshof; 
 Mogelijkheden voor integratie van Koningshof en de bibliotheek onderzoeken; 
 Zorgvuldig omgaan met de historie van Maassluis, zowel bebouwing als maritiem;  
 Ondersteuning en advisering van de vrijwilligers die actief zijn op het gebied van 

cultuur;  
 Meer kunst in de openbare ruimte. 
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Sport en recreatie 
 
Actieve sportbeoefening en bewegen in het algemeen is belangrijk voor alle inwoners van 
Maassluis. Daarbij vraagt de VSP extra aandacht voor senioren en mensen met een 
beperking. Hiervoor zijn goede accommodaties en – voor specifieke doelgroepen – adequate 
begeleiding nodig. De uitbreiding en verbetering van sportaccommodaties zoals ze nu zijn 
vastgelegd, verlopen in een te traag tempo. De VSP ondersteunt de plannen voor een 
nieuwe sportaccommodatie aan de Sportlaan. Daarnaast moet het vernieuwen van de 
Olympiahal zo snel mogelijk ter hand worden genomen. Ook in de komende jaren moet een 
beroep mogelijk zijn op de zogenoemde kleedkamersubsidie. 

Actualisatie van de Sportnota 2013-2017 heeft wat de VSP betreft prioriteit. In de aanloop 
daartoe moet in nauwe samenwerking met de Maassluise Sport- en Recreatieraad worden 
geëvalueerd in hoeverre de doelstellingen van de Sportnota 2013-2017 zijn behaald. De 
samenwerking met de Maassluise Sport- en Recreatieraad is voor de VSP nog steeds van 
grote waarde. 
 
In de sportnota moet concreet worden aangegeven hoe in Maassluis de breedtesport en het 
sportbuurwerk verder kunnen worden ontwikkeld, met name onder jongeren. Voor hen is 
sport belangrijk als het gaat om zowel lichamelijke als geestelijke ontwikkeling. Daarnaast 
kan samen sporten een belangrijke factor zijn bij het integreren van bevolkingsgroepen met 
verschillende achtergronden.  

Voor de VSP is voor de komende jaren het creëren van mogelijkheden voor sport en 
bewegen van senioren en mensen met een beperking een belangrijk aandachtspunt. Daarbij 
moet samenwerking worden gezocht met organisaties die zich ook op andere gebieden voor 
deze doelgroepen inzetten. Deelname qua kosten dient laagdrempelig te zijn; er mogen 
geen groepen buiten de boot vallen vanwege de kosten.                                                       
Vrijwilligers binnen de verenigingen dienen ook vanuit de gemeente gewaardeerd te 
worden. Zonder deze mensen is sporten onmogelijk.  
 
Zoals ook al elders aangegeven is de VSP voorstander van het beëindigen van het 
schoolzwemmen. Dat spaart tijd en geld. In de plaats daarvan kan de gemeente de kosten 
betalen van het behalen van de A- en B-diploma’s door kinderen.  
Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijke vestiging van een kunstijsbaan in 
Maassluis. Ook een dergelijke voorziening – duurzaam opgezet en eventueel in combinatie 
met een sporthal – kan bijdragen aan het versterken van de recreatiemogelijkheden in 
Maassluis.  
 
De VSP Maassluis ziet ook verder goede mogelijkheden voor de versterking van 
recreatiemogelijkheden in en rondom Maassluis. Dat kan ook een positief effect hebben op 
de werkgelegenheid. Het  ‘achterland’ van Maassluis – het Midden Delfland gebied – is 
hierbij een belangrijk element. Deze groene long tussen de steden moet worden gekoesterd 
en beschermd. Niet als een reservaat, maar als een groene dynamische omgeving waar de 
agrarische sector voldoende ruimte moet hebben om levensvatbaar te zijn. De boeren zijn 
van oudsher de verzorgers en beheerders van dit unieke polderlandschap. De VSP Maassluis 
heeft daarom de Verklaring van Bouwlust ondertekend.  
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Om de binnenstad nog aantrekkelijker en comfortabeler te maken voor bezoekers blijft de 
VSP onverminderd pleiten voor een openbare toiletgelegenheid in het stadshart.   
 

 
De VSP gaat zich inzetten voor:  

  

 Extra aandacht voor de mogelijkheden van sportbeoefening door senioren en 
mensen met een beperking; 

 Versnelde uitvoering van de aanpak van de accommodaties, te beginnen met de 
realisatie van een sportzaal aan de Sportlaan; 

 Snel vernieuwen van de Olympiahal; 

 Ondersteuning van mogelijke initiatieven voor de aanleg van een kunstijsbaan, 
eventueel in combinatie met een sporthal; 

 Actualisatie van de Sportnota, na een gedegen evaluatie; 

 Voldoende aandacht en middelen om breedtesport c.q. het sportbuurtwerk te 
stimuleren en waar nodig uit te breiden;  

 Handhaving van de kleedkamersubsidieregeling; 

 Ondersteuning en advisering van de vrijwilligers die actief zijn op het gebied van 
sport en recreatie;  

 Een openbare toiletgelegenheid in de binnenstad;   

 Versterking van de recreatiemogelijkheden in en rondom Maassluis.  
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Gemeentebestuur   

Het gemeentebestuur is dienstbaar voor de inwoners van de stad.                                         
Voor de VSP Maassluis gaan mensen voor de regels en niet de regels voor de mensen. 
Daarmee pleit de VSP Maassluis niet voor een ongeordende lokale samenleving. Wel erkent 
de partij de charme van het in Rotterdam bekende begrip ‘Kan niet bestaat niet’. Vooral 
door het beleid vast te leggen in meerjarenplannen en visiedocumenten ontstaat een starre 
plannings- en uitvoeringscyclus. Dat kan tot gevolg hebben dat een weg die in slechte staat 
verkeert, pas wordt aangepakt in het geplande jaar en niet als het nodig is. 

De VSP stelt zich op het standpunt dat de werkelijkheid bepalend is en dat beleid daarop 
moet worden afgestemd. Dat betekent dat als op bepaalde beleidsterreinen volgens de 
bestaande systematiek geen geld beschikbaar is, er binnen de begroting gezocht moet 
worden naar aanvullende middelen op basis van een heldere prioriteitsstelling. 

De gemeenteraad staat van alle democratische organen het dichtst bij de inwoners. Dat 
moet die inwoner ook merken. Datzelfde geldt voor het college en de ambtenaren. De in 
gang gezette reorganisatie binnen de gemeentelijke organisatie zal dit ook waar moeten 
maken. Dat neemt niet wegdat wat betreft de politieke representatie, de raad voor de 
inwoners het eerst aangewezen platform is en blijft. De VSP onderschrijft het belang van 
adviesraden, cliëntenraden en andere adviesorganen en blijft van mening dat die maximaal 
bij de beleidsontwikkeling betrokken moeten zijn.  

De dienstverlening van de gemeente aan inwoners, organisaties en bedrijven dient optimaal 
te zijn. Korte lijnen zijn daarbij noodzakelijk. De digitale dienstverlening dient verder 
ontwikkeld en gepromoot te worden. Wel moet altijd rekening worden gehouden met 
degenen die niet in staat zijn digitaal te communiceren. Voor hen moet te allen tijde een 
adequate persoonlijke ontvangst, advisering en begeleiding beschikbaar zijn. 

Samenwerking met andere gemeenten (Vlaardingen en Schiedam ) werpt zijn vruchten af. 
Samenwerkingsprojecten met andere buurgemeenten, bijvoorbeeld Midden-Delfland en 
Westland, moeten verder worden ontwikkeld. Maassluis behoudt wel zijn zelfstandigheid. 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) verdient aandacht als het gaat om het 
democratisch proces. Als kleine gemeente heeft Maassluis daar in de praktijk weinig in te 
brengen. Samen met andere gemeenten moet worden gewerkt aan verbetering. Ook de 
MRDH is er immers voor de inwoners.  

Om inwoners de gelegenheid te geven mee te denken en mee te doen moet voortdurend 
worden gezocht naar mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beslissingen die voor de 
totale gemeenschap of delen daarvan van belang zijn. Zowel politici als bestuurders moeten 
beseffen, dat het serieus nemen van inwoners een voorwaarde is om de participatie van de 
inwoner bij het bestuur te stimuleren.  
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Bij het stimuleren van een transparant stadsbestuur en het betrekken van inwoners bij het 
beleid moet creatief maar verantwoord gebruik worden gemaakt van nieuwe middelen. Bij 
het voorbereiden en uitvoeren van inspraakprocedures moet worden gekeken naar nieuwe 
vormen. De VSP vindt het van groot belang dat vooraf duidelijk wordt wat de ruimte voor 
eventuele beleidsaanpassingen is. Achteraf krijgen de burgers informatie over wat de 
resultaten van hun inbreng zijn.  

De VSP is voorstander van het in stand houden van de stedenbanden met de partnersteden 
in Hongarije, Roemenië en Oekraïne. Daarbij moet wat de VSP betreft een accent komen te 
liggen bij contacten tussen jongeren, zoals dat al bij de stedenband met Hatvan gebeurt.  
 

 
Gemeentefinanciën 
 
Maassluis is financieel gezond.  Dankzij ook het door de VSP voorgestane voorzichtige beleid 
is de financiële positie van de gemeente aanmerkelijk beter dan een aantal jaren geleden. 
Een punt van zorg is onze schuldenpositie. Die is op dit moment niet te hoog, mede door de 
historisch lage rente. VSP Maassluis bepleit echter waakzaamheid met het oog op 
ontwikkelingen in de toekomst waarbij een oplopende rentestand de schuldenlast wel 
problematisch zou maken. Sluitende begrotingen  en voorzichtig financieel beleid blijven 
voor VSP Maassluis dan ook leidend. 
 
Maassluis behoort nog steeds tot de helft van goedkoopste gemeenten in Nederland om te 
wonen. Dit willen wij zo houden. Niet als doel op zich, want wij hechten ook aan een goed 
voorzieningenniveau. We zullen dus altijd blijven zoeken naar een goede balans tussen 
goede voorzieningen voor de inwoners en de daaraan verbonden kosten. 

De VSP zal verhoging van lokale lasten om grote ambities te kunnen realiseren niet steunen, 
tenzij overduidelijk blijkt dat deze kunnen rekenen op een breed draagvlak onder de 
bevolking. 

De VSP is voorstander van een zo goed mogelijk risicomanagement. Dit moet voorkomen dat 
wij voor grote financiële verrassingen komen te staan. Door onder andere risico's af te 
dekken voert de gemeente een solide financieel beleid waarmee de reservepositie gezond 
kan blijven of worden. De hoogte van deze reserves moet op basis van vooraf gestelde 
criteria worden vastgesteld. 
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Dit zijn onze kandidaten  

 

1.   Jan van der Maarel 

2.   Ton Luijendijk 

3.   Huub Paalvast 

4.   Hans van der Burg  

5.   Han Adema 

6.   David van der Houwen 

7.   Peter Koedood 

8.   Françoise Harteveld 

9.   Elly Middelburg   

10. Paul Vlendré 

11. Gerard van Ettinger  

 

 

 

 

 
Je vindt ons op  

www.facebook.com/vspmaassluis 

en op www.vsp-maassluis.nl 

 

 


