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Onze visie 

Ieder mens is gelijkwaardig en heeft recht op een menswaardig bestaan. 
Dit is leidend in ons politieke handelen. Daarom wil VSP Maassluis 
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.  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 VSP 
Maassluis de ruimte om onafhankelijk problemen en uitdagingen aan te 
pakken. 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. Mensen die kwetsbaar zijn hebben onze bijzondere 
aandacht. 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. 

 

 

Visie, missie, doelen 
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Over ons 

De letters VSP staan voor Verantwoord, Sociaal en Positief. Dat is de manier 
waarop wij politiek willen bedrijven. Verantwoord betekent dat VSP 
Maassluis niet zo maar iets roept, maar goed luistert naar wat er bij de 
bewoners leeft, zich baseert op feiten en op een constructieve manier 
bijdraagt aan de politieke besluitvorming.  

Het begrip Sociaal zit in de genen van onze partij. Voortgekomen uit een 
politieke beweging die zich vooral richtte op het behartigen van de 
belangen van ouderen, heeft VSP Maassluis zich ontwikkeld tot een partij 
die opkomt voor alle inwoners van Maassluis die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), werk en inkomen (Stroomopwaarts) en huisvesting 
(met name voor starters en senioren).  

VSP Maassluis volgt het gemeentelijk beleid kritisch, maar stelt zich vanuit 
het principe ‘bouwen is beter dan afbreken’ Positief op in het 
maatschappelijke en politieke debat. We beperken ons niet tot het 
aangeven van wat er niet goed gaat. We komen ook met concrete 
voorstellen voor aanpassing en verbetering van het beleid. Daar hebben 
we in de afgelopen jaren succes mee gehad op het gebied van onder meer 
Wmo, jeugdzorg en sociale woningbouw.   

VSP Maassluis blijft zoeken 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.  

 
VSP Maassluis sluit geen partijen uit als het gaat om samenwerking, maar 
zal wel altijd kritisch handelen in het belang van de inwoners van 
Maassluis. VSP Maassluis is op basis van herkenbaarheid van haar 
standpunten bereid deel te nemen in een nieuw college.  
 

  

Inleiding 
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De mensen 

De laatste twee jaar van de huidige zittingsperiode van de gemeenteraad 
hebben voor een groot deel in het teken gestaan van de coronapandemie. 
Dat heeft – vaak ingrijpende – effecten gehad op het leven van de inwoners 
van Maassluis. Ze werden ziek of verloren dierbaren, kinderen konden 
langere tijd niet naar school, veel mensen moesten noodgedwongen thuis 
werken, bedrijven moesten sluiten of hun activiteiten beperken, deelname 
aan sport of cultuur werd beperkt. Kortom: het leven verloor zijn glans. 

Gelukkig was er ook in Maassluis sprake van allerlei mooie initiatieven, 
gericht op het verzachten van het leed. Maar dat neemt niet weg dat de 
effecten van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, zeker aan het 
begin van de nieuwe raadsperiode, nog merkbaar zullen zijn. Daarbij is het 
de vraag in hoeverre de pandemie zal voortwoekeren. Dat vraagt om 
maatschappelijke en bestuurlijke aandacht.  

Wat er precies moet gebeuren, is moeilijk in concrete programmapunten 
vast te leggen. VSP Maassluis pleit in elk geval voor extra aandacht voor 
kwetsbare groepen, zoals kinderen en senioren, maar ook ondernemers.  

VSP Maassluis vindt het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium 
mensen te betrekken bij zaken die voor hen van belang zijn, en om naar 
die mensen te luisteren. Dat doet VSP Maassluis voortdurend. Ook in de 
afgelopen jaren hebben tal van mensen hun vragen en problemen bij ons 
neergelegd. Daar doen we altijd wat mee, vaak achter de schermen, maar 
in sommige gevallen leggen we problemen via vragen voor aan 
burgemeester en wethouders. Andere zaken komen terug in onze 
bijdragen in de gemeenteraad en de raadscommissies.  
 

 

 

 

 

 

 

    Voor de mensen – Voor Maassluis ! 



6 
 

 

 

 

 
 
De stad 

Maassluis is een stad in ontwikkeling. In de gebieden Wilgenrijk, De Kade 
en het Balkon worden nieuwe woningen gebouwd. Er zijn plannen in 
voorbereiding voor bebouwing van een aantal kleinere locaties. Afronding 
van de vernieuwingsplannen van de Burgemeesterswijk vindt nu plaats. 
Op de locatie ‘De Vliet’ krijgt het stadshart een nieuwe impuls. Er ligt een 
aantrekkelijk projectplan voor de ontwikkeling van maritiem historisch 
Maassluis. Op het gebied van verduurzaming zal de komende jaren veel 
gebeuren. 

Daarnaast moet Maassluis ook om zich heen kijken. Mogelijkheden die de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) biedt, bijvoorbeeld op het 
terrein van toerisme en economie, moeten optimaal worden benut. Dat 
geldt ook voor de plannen voor een betere openbaar vervoerverbinding 
met het Westland en Den Haag. 

Met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam is er nauwe samenwerking 
binnen het openbaar lichaam  Rogplus, de jeugdzorg en de 
gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts. Waar nodig en mogelijk 
moet die samenwerking verder worden versterkt. Daarnaast is er aandacht 
nodig voor mogelijke andere samenwerkingsvormen. Samenwerking met 
de gemeenten Midden-Delfland en Westland heeft nu een incidenteel 
karakter. In de komende periode moeten mogelijkheden worden 
onderzocht voor een meer structureel karakter binnen de samenwerking 
met deze buurgemeenten.  
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Het geld 

VSP Maassluis staat voor een verantwoord financieel beleid op basis van 
duidelijke prioriteiten en keuzes. Bij het schrijven van dit programma staat 
Maassluis er financieel niet slecht voor. De schuldenpositie is op dit 
moment niet te hoog, mede door de 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 en haar inwoners moeten kunnen rekenen op hoogwaardige 
stedelijke voorzieningen. We hechten aan een goede balans tussen 
voorzieningen en de daaraan verbonden kosten. VSP Maassluis is 
terughoudend als het gaat om verhoging van lokale lasten om grote 
ambities te kunnen realiseren, tenzij overduidelijk blijkt dat deze kunnen 
rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking.  
 
VSP Maassluis wil een zo goed mogelijk risicomanagement. Dit moet 
voorkomen dat Maassluis voor grote financiële verrassingen komt te staan. 
Onder meer door 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 willen we 
 
• opereren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom 
 
De gemeenteraad neemt de beslissingen die van belang zijn voor de 
toekomst van de stad. En daarmee voor de toekomst van de mensen die 
er wonen. Maar die mensen moeten er ook zelf iets over te zeggen 
hebben. De redenering dat de inwoners de gemeenteraad kiezen en 
daarmee de beslissingen over de stad in de handen leggen van de 
raadsleden, is niet meer van deze tijd.  
 
 
 

 
• Gemeentelijke informatie moet goed, snel en makkelijk te vinden zijn; 
• Informatie moet niet alleen digitaal, maar ook op papier toegankelijk zijn; 
• Niet alleen digitale ‘loketten’, maar ook persoonlijke dienstverlening; 
• Er is een doorlopend overzicht van plannen en projecten waar inwoners op 

kunnen reageren; 
• Maassluis krijgt een burgerraad waarvan de leden door loting worden 

aangesteld; 
• Bij deelprojecten en -plannen denken en praten betrokken burgers vanaf het 

eerste stadium mee;  
• De gemeentelijke pagina’s in de Maassluise Courant blijven gehandhaafd; 
• De WOS krijgt voldoende financiële steun om minimaal op het huidige niveau 

te kunnen blijven opereren. 

Meedoen 
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Overheidsinformatie is voor veel mensen steeds makkelijker te vinden en 
mede daardoor zijn ook inwoners van Maassluis kritischer en mondiger 
geworden. Vooral als ze het gevoel hebben dat hun belangen worden 
geschaad, komen ze in actie.  
 
Inwoners van Maassluis moeten  voldoende ruimte krijgen voor hun eigen 
inbreng in het gemeentelijke beleid. Er is op dat punt al het nodige 
verbeterd, maar het komt nog te vaak voor dat mensen worden 
afgewimpeld met een nietszeggend antwoordbriefje of – nog erger – 
helemaal geen reactie krijgen. VSP Maassluis heeft concrete voorstellen 
voor verdere verbetering van de mogelijkheden voor inwoners om 
daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid.  

Basisvoorwaarde is dat gemeentelijke informatie voor iedereen goed, 
makkelijk en snel bereikbaar is. Voorkomen moet worden dat mensen tot 
de ontdekking komen dat ze hun mening over een plan of project hadden 
kunnen geven als de termijn daarvoor al verlopen is. Een eenmalige 
aankondiging van de mogelijkheid tot inspraak is onvoldoende. Op de 
gemeentelijke website en de informatiepagina’s in De Schakel moet een 
doorlopende lijst komen te staan van plannen waarbij inspraak mogelijk is 
of zienswijzen kunnen worden ingediend.  

Bij de informatievoorziening worden sociale media maximaal ingezet. 
Daarnaast moet echter alle informatie ook schriftelijk beschikbaar zijn. Niet 
alle inwoners zijn digitaal vaardig. Contacten tussen inwoners en de 
gemeente moeten niet alleen digitaal verlopen. Er moet altijd ruimte zijn 
voor persoonlijke ontmoetingen.  

De WOS speelt een belangrijke rol bij het informeren van burgers via radio, 
televisie en de website. De gemeente Maassluis blijft financieel bijdragen 
om ervoor te zorgen dat de WOS op tenminste het huidige niveau kan 
blijven opereren en zich verder kan ontwikkelen.  
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VSP Maassluis wil dat burgers veel eerder bij plannen en projecten worden 
betrokken. Dat biedt hen de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium 
mee te denken en mee te doen. Kortom: daadwerkelijk invulling te geven 
aan het begrip burgerparticipatie. Voor stadsbrede burgerparticipatie 
bepleit VSP Maassluis invoering van een zogenoemde burgerraad, zoals die 
al in andere gemeenten bestaat. De leden daarvan worden via loting 
aangesteld. Jaarlijks wisselt de burgerraad van samenstelling.  

Voor deelprojecten en -plannen worden participatieprojecten opgezet 
waarbij burgers voor wie ze relevant zijn, al bij het maken van de plannen 
worden betrokken in plaats van het kunnen meepraten over een al 
opgesteld plan. Een van de projecten waarbij dit gebeurt is de 
voorbereiding van de renovatie van een deel van Sluispolder-Oost. De 
participatieregels zoals die zijn vastgesteld in de Omgevingswet, vormen 
daarbij de basis.  
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Dit willen we 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom 
 
Steeds weer blijkt uit onderzoeken dat veiligheid en leefbaarheid bij de 
meeste bewoners bovenaan het lijstje staan van zaken die ze belangrijk 
vinden. Dat vraagt om een onverminderde aandacht voor deze zaken in 
het gemeentelijk beleid.  
 
 
 

 
 
• Betere bereikbaarheid en meer zichtbare aanwezigheid van de politie; 
• Goede bereikbaarheid van wijkagenten; 
• Duidelijke communicatie over taken, bevoegdheden en bereikbaarheid van 

de dienst Handhaving en Toezicht; 
• Flexibeler inzet van de Boa’s, met name in de avonduren;  
• Wegwijzers in de stad naar de post van politie en Handhaving en Toezicht; 
• Vaste camera’s op strategische plaatsen in de stad; 
• Blijven zoeken naar verbetering van de aanrijtijden van ambulances en 

doorgaan met de samenwerking hierbij met de regio Haaglanden; 
• Optimale inzet voor het behoud van de lokale positie en de uitrusting van 

het bestaande brandweerkorps;  
• Regelmatige terugkoppeling naar de gemeenteraad over het 

veiligheidsbeleid; 
• Goede ondersteuning voor projecten buurtpreventie, waaks en buurt-apps. 

 
  

Veiligheid 
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Op een aantal terreinen is de gemeentelijke invloed echter beperkt. De 
grote lijnen van het veiligheidsbeleid als het gaat om politie, brandweer en 
ambulancezorg worden bepaald in de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond. De invloed daarop van een relatief kleine gemeente als 
Maassluis is zeer beperkt. 
 
Toch vragen inwoners – zeker als er sprake is geweest van incidenten – om 
meer toezicht en handhaving door de politie. Noch de gemeenteraad noch 
de burgemeester hebben daarin een sturende rol. Daarom is het van 
belang de inwoners goed te informeren over de organisatie van het 
veiligheidsbeleid. De burgemeester heeft tot taak binnen de 
Veiligheidsregio de belangen van Maassluis te behartigen. Hij moet de 
gemeenteraad in een openbare vergadering minimaal vier keer per jaar 
bijpraten over wat er in Maassluis speelt op het gebied van veiligheid. 
 
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. Politieagenten en Bijzondere Opsporingsambtenaren (Boa’s) 
kunnen niet altijd en overal aanwezig zijn. Daarom wil VSP Maassluis vaste 
camera’s op risicovolle plaatsen in de stad ter verbetering van toezicht, snel 
ingrijpen en opsporing. 
 
Vanwege de terugkerende problemen met aanrijtijden van ambulances en 
de indeling van de zones voor ambulancezorg worden nu ook regelmatig 
ambulances uit de aangrenzende Veiligheidsregio Haaglanden ingezet. 
VSP Maassluis gaat er vanuit dat dit zo blijft.  
 
Maassluis heeft een actief, gemotiveerd en goed uitgerust team van 
vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. Door Europese regelgeving 
dreigt hun positie in het gedrang te komen. VSP Maassluis wil handhaving 
van de huidige situatie. 
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Lokaal veiligheidsbeleid is wel mogelijk als het gaat om de inzet van Boa’s. 
Dankzij de gedeelde huisvesting is een goede samenwerking met de 
politie mogelijk. Die mogelijkheden moeten volop worden benut. Als het 
gaat om de inzet van de Boa’s is een maximale flexibiliteit gewenst, zodat 
snel kan worden ingespeeld op actuele en veranderende situaties. 
Daarnaast moeten de Boa’s veel meer tijdens de avonduren worden 
ingezet. Projecten als buurtpreventie, waaks en buurt-apps krijgen 
structureel goede begeleiding.  
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Dit willen we  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom 
Vandaag de dag is iedereen ervan overtuigd dat onze toekomst, en vooral 
die van de generaties na ons, afhangt van de mate waarin we 
duurzaamheid een integraal onderdeel van het beleid kunnen maken. In 
de komende jaren moet veel van wat er op papier al is vastgelegd, in 
praktijk worden gebracht. 
 
 

Duurzaamheid 

    Voor de mensen – Voor Maassluis ! 

 
• Verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen; 
• Duurzaamheid bovenaan de takenlijst van iedere wethouder;  
• Verdere vergroening van de openbare ruimte en van particuliere tuinen;  
• Inwoners informeren en faciliteren op het gebied van passende 

duurzaamheidsmaatregelen;   
• Extra aandacht voor wateropvang en waterberging; 
• Nascheiden van huishoudelijk afval opnemen in de keten van 

afvalverwerking;  
• In nieuwbouwprojecten voor elke woning een eigen parkeerplaats met 

oplaadpaal; 
• Mogelijkheden aardwarmte onderzoeken als bron voor warmtenet;  
• Duurzaam lokaal openbaar vervoer door elektrische ringbussen; 

• Pakketten worden via distributie vanaf een lokale verzamelplek alleen 
bezorgd met elektrische voertuigen; 

• Bomenbalans actief monitoren;  
• Bomen In nieuwe wijken worden toegevoegd en dienen niet als 

compensatie voor elders weggehaalde bomen. 
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Maassluis moet in alle opzichten een duurzame stad worden. De 
gemeente moet zelf initiatieven nemen, het goede voorbeeld geven en 
verder invloed uitoefenen of zelfs sturend optreden.  
 
Nieuwbouwwoningen worden al gasloos opgeleverd. Het ‘van het gas 
halen’ van bestaande woningen is een veel ingewikkelder opgave. De 
contouren daarvoor zijn al geschetst, maar bij het in praktijk brengen van 
de plannen wachten grote uitdagingen. Daarom pleit VSP Maassluis ervoor 
om te blijven kijken naar alternatieven voor bijvoorbeeld het nu geplande 
warmtenet. Gebruik van aardwarmte, zoals ook in andere gemeenten 
gebeurt, is een van die alternatieven.  
 
Elektrische auto’s hebben de toekomst. In Maassluis is al een aantal 
oplaadpalen geplaatst in de openbare ruimte. Dat moeten er in de 
toekomst nog veel meer worden. Daarom wil VSP Maassluis dat in het 
vervolg bij alle nieuwbouwwoningen oplaadpunten komen. Particulieren 
die een dergelijke voorziening willen bij een bestaande woning, krijgen 
advies en hulp.  
 
Bij het bepalen van het behandelen van de afvalstromen zijn volgens VSP 
Maassluis, als het om huishoudelijk restafval gaat, de verkeerde keuzes 
gemaakt. Steeds meer gemeenten komen tot de conclusie dat nascheiden 
van restafval een belangrijke bijdrage kan leveren aan een effectief 
systeem van afvalscheiding. VSP Maassluis verwacht van het college op de 
kortst mogelijke termijn een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden 
om alsnog over te gaan op nascheiding.  
 
Veel groen in de stad levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid en 
aan het woongenot van de inwoners. Goed en duurzaam onderhoud is 
daarbij nodig. De bomenbalans moet op orde zijn. Bomen in nieuwe 
wijken moeten het totaal vergroten en kunnen niet dienen als 
compensatie voor weggehaalde bomen.  
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Om de nadelige effecten van steeds veelvuldiger en heviger regen tegen 
te gaan wordt het ‘rainproof’ maken van Maassluis met volle kracht 
voortgezet. Dat betekent meer ondergrondse waterbergingen en wadi’s 
(water afvoer drainage en infiltratie). Publieke locaties in de buitenruimte 
zijn óf groen óf waterdoorlatend. De gemeente stimuleert inwoners om in 
hun tuinen tegels te vervangen door groen.   
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Zorg en Welzijn 

 

 

 

Sociaal Domein 
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Dit willen we 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intensivering van de aandacht voor preventie en vroegsignalering van 
sociale problematiek; 

• Stimuleren gezonde leefstijl (voeding, bewegen en gedrag) voor alle 
leeftijdsgroepen; 

• Duidelijke informatievoorziening aan inwoners over het aanbod  van zorg en 
welzijn; 

• Voorgenomen bezuinigingen bij de Wmo heroverwegen; 
• Contracteren van voldoende, diverse en kwalitatief hoogwaardige zorg en 

ondersteuning; 
• Verkorten wachtlijsten en snellere doorlooptijden (vooral in de jeugdzorg); 
• Voortdurende aandacht voor lokale sturing op de uitvoering van de 

jeugdzorg; 
• Jeugdzorg als onderdeel van gezinsaanpak: één gezin, één plan, één 

regisseur; 
• Meer aandacht voor domeinoverstijgende samenwerking; 
• Intensiveren samenwerking Rogplus en Stroomopwaarts in het kader van 

ketenregie en integrale (gezins)aanpak; 
• Goede informatievoorziening aan jeugdigen over risico’s van alcohol, drugs 

en criminaliteit; 
• Voorkomen van te snel medicaliseren van jeugdigen; 
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Waarom 

VSP Maassluis wil dat de zorgverlening aan inwoners die dat nodig 
hebben, in alle opzichten goed is geregeld. Daarbij is een integrale aanpak 
noodzakelijk. Dat betekent domeinoverstijgend werken, zowel binnen als 
buiten het stadhuis. VSP Maassluis wil meer structurele samenwerking 
tussen Rogplus en Stroomopwaarts. Dat begint al bij preventie en 
vroegsignalering en strekt zich uit tot ketenregie en ééngezinsaanpak.   

 

 

 

• Langer thuis blijven wonen stimuleren door een goede zorginfrastructuur in 
de wijken en het aanbrengen van aanpassingen en voorzieningen in 
seniorenwoningen; 

• Realiseren van een respijtvoorziening ter ondersteuning van mantelzorgers; 
• Gericht beleid op het voorkomen en signaleren van eenzaamheid en zorg 

mijden; 
• Informatiecampagnes over de problematiek rond verwarde mensen ter 

bevordering van begrip en kennis;  
• Aandacht voor preventie en signalering van huiselijk geweld en 

ouderenmishandeling; 
• Optimaal gebruik maken van advies- en cliëntenraden; 
• Versterken positie gemeente ten opzichte van andere financiers van zorg en 

welzijn; 
• Continuering wethouder die ouderenbeleid coördineert. 
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Alle partijen in de zorgketen moeten intensief samenwerken om 
zorgbehoefte op medisch én sociaal gebied zo vroeg mogelijk te 
signaleren en daar op een snelle en adequate wijze op reageren. Bij dat 
laatste kunnen constructies als ZorgSamen MVS een belangrijke functie 
hebben. Inwoners moeten meer en beter worden geïnformeerd over 
dergelijke samenwerkingsvormen. Bij preventie moet de nadruk liggen op 
heldere en frequente communicatie over zaken als gezondheidsrisico’s en 
het belang van een gezonde leefstijl. Preventie en vroegsignalering 
moeten onnodige medicalisering voorkomen, zeker ook bij jongeren. Beide 
middelen moeten ook worden ingezet als het gaat om zaken als 
problemen met schulden, huiselijk geweld en mishandeling van ouderen. 

Op het gebied van de jeugdzorg zijn inmiddels belangrijke stappen gezet.  
VSP Maassluis zal nauwgezet volgen of de gestelde doelstellingen worden 
behaald. Belangrijk daarbij is het contracteren van voldoende en 
kwalitatief hoogwaardige zorg. Wachtlijsten moeten worden voorkomen 
en de doorlooptijden moeten korter worden. Als daartoe aanleiding is zal 
VSP Maassluis met nieuwe initiatieven komen om ervoor te zorgen dat 
jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zeker bij de jeugdzorg is het 
noodzakelijk dat er sprake is van gezinsaanpak: één gezin, één plan, één 
regisseur. Daarnaast moeten schotten in de keten van zorg en 
ondersteuning zo veel mogelijk worden verwijderd. Jongeren moeten 
goed en regelmatig informatie krijgen over de risico’s van alcohol, drugs en 
criminaliteit. VraagRaak moet goed aansluiten op alle onderdelen van de 
zorgketen. 

Verder vraagt een goed beleid op het terrein van zorg en welzijn om 
continueren en waar nodig versterken van de  samenwerking tussen de 
verschillende beleidsafdelingen binnen de gemeentelijke organisatie 
(korte lijnen, gezamenlijke paragrafen in beleidsnotities). 
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VSP Maassluis wil dat de voorgenomen bezuinigingen in het kader van de 
Wmo nog een keer kritisch worden bekeken. De ontwikkeling van de 
uitgaven in de afgelopen jaren biedt daar voldoende ruimte voor. In elk 
geval moet worden voorkomen dat bezuinigingen op de Regiotaxi ertoe 
leiden dat mensen met een beperking niet meer naar eigen behoefte 
volledig kunnen meedoen in de maatschappij.  

VSP Maassluis maakt zich op alle fronten sterk om ouderen in staat te 
stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Dat betekent dat er 
voldoende woningen moeten zijn waar dat mogelijk is. Daarvoor moeten 
aanvullende zorg, aanpassingen en voorzieningen beschikbaar zijn. VSP 
Maassluis zal erop toezien dat de afspraken in het met verschillende 
partners afgesloten convenant 'Intramurale capaciteit en nieuwe 
woonoplossingen' daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen van ouderen vraagt onvermijdelijk meer aandacht van 
mantelzorgers. Daarom is voortdurende aandacht voor en ondersteuning 
van mantelzorgers noodzakelijk. Realisering van een mogelijkheid voor 
logeer/respijtzorg is daarbij gewenst.   

Bestaande initiatieven om eenzaamheid te bestrijden en mijden van zorg 
te voorkomen moeten worden voortgezet. Ouderen en jongeren verdienen 
daarbij speciale aandacht. De toename van verwarde mensen in de 
samenleving vraagt om een gerichte aanpak en meer informatie over deze 
problematiek.  

Binnen het brede kader van de zorgverlening maken college en raad 
zorgvuldig gebruik van de adviezen van de Adviesraad Samenlevingszaken 
Maassluis en cliëntenraden. In alle informatie over zorgverlening moet 
gewezen worden op de mogelijkheden van clientondersteuning. 

In het college coördineert een wethouder alle elementen van het 
ouderenbeleid.  
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Werk en Inkomen 
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Waarom 

De gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts vormt de spil in het 
beleid op het terrein van Werk en Inkomen. De organisatie voert sinds de 
oprichting in 2015 de Participatiewet uit voor Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam. Sindsdien zijn er taken bijgekomen zoals het uitvoeren van de 
steunmaatregelen in verband met de coronapandemie en de 
ondersteuning van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Inmiddels zorgt 
Stroomopwaarts ook voor de eigen bedrijfsvoering, die eerst bij de drie 
gemeenten was ondergebracht. 

 

 

 

• Voortdurende aandacht voor (re-)integratie van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt; 

• Handhaving van de vestiging Maassluis van het werkleerbedrijf van 
Stroomopwaarts (Dukdalf); 

• Focus bij het werkleerbedrijf op begeleiding van werknemers in plaats van 
productie;  

• Sluitende ketenaanpak armoede en schulden (Schuldenlab);  
• Binnen het armoedebeleid blijvende extra aandacht voor de positie van 

kinderen; 
• Ongewenste neveneffecten van de Participatiewet moeten worden 

voorkomen; 
• Al het mogelijke doen om huisuitzetting te voorkomen. 
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Het uitgangspunt van Stroomopwaarts is om zo veel mogelijk mensen die 
buiten het arbeidsproces staan, weer aan werk te helpen. VSP Maassluis 
verwacht dat de organisatie alle mogelijke middelen inzet om dat doel te 
bereiken. Aan de hiertoe in de afgelopen jaren ingezette initiatieven moet 
voluit uitvoering worden gegeven. Als blijkt dat initiatieven niet tot de 
verwachte resultaten leiden, zoekt Stroomopwaarts naar nieuwe 
mogelijkheden. De gemeentelijke organisatie probeert zo veel mogelijk 
werk te creëren voor (ex-)cliënten van Stroomopwaarts.  

Het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts in Maassluis blijft gehandhaafd. 
Als het voor de continuïteit 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. Bij de werkzaamheden 
blijft een goede begeleiding prioriteit houden boven een zo efficiënt 
mogelijke productie.  

Maassluis blijft zich inspannen om het opgelegde aantal statushouders 
goed te huisvesten. Stroomopwaarts geeft verdere invulling aan zijn rol als 
uitvoerder van het inburgeringsbeleid per 1 januari 2022. Eind 2022 krijgt 
de gemeenteraad een duidelijke evaluatie van de inspanningen en 
resultaten in dat eerste jaar.  

In de afgelopen jaren is gebleken dat de in 2015 ingevoerde Participatiewet 
steeds weer nieuwe problemen oproept bij de uitvoering ervan. 
Verschillende gemeenten hebben initiatieven genomen om, waar 
mogelijk, regels te versoepelen of zo te interpreteren dat ongewenste 
neveneffecten worden weggenomen. Maassluis zal zich hierbij aansluiten. 
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Het bestaande armoede- en schuldenbeleid 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. Met de oprichting van Schuldenlab MVS  is een belangrijke 
stap genomen. De mogelijkheden die een dergelijke projectmatige aanpak 
biedt, moeten optimaal worden benut. In overleg met Maasdelta en 
andere verhuurders moet alles in het werk worden gesteld om gedwongen 
huisuitzettingen te voorkomen. De bestaande steun aan de Voedselbank 
moet worden gehandhaafd.  
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Waarom 

Er worden in Maassluis de komende jaren nog honderden nieuwe 
woningen gebouwd. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor 
een nieuwe invulling van bestaande gebieden zoals de Kapelpolder en het 
nog niet vernieuwde deel van de Burgemeesterswijk.  

 

Wonen 

 

 
• Uitvoering geven aan het Pact Wonen in samenwerking met 

zorgverzekeraar, woningcorporatie en zorgaanbieders; 
• Realisatie van tenminste 35% sociale huurwoningen in alle 

nieuwbouwprojecten; 
• Waar mogelijk het Maassluise model voor duurzame betaalbare 

koopwoningen toepassen; 
• Afstemming van de woningvoorraad op de behoefte van inwoners, met 

name starters en senioren;  
• Geschikte huisvesting voor kwetsbare doelgroepen; 
• Stimuleren van geclusterde (kleinschalige) woonvoorzieningen, waaronder 

concepten als PlusWonen; 
• Stimuleren van Kangoeroewoningen; 
• Introduceren van Flatcoaches; 
• Voorbereiding sanering gebied Sluispolder-Oost; 
• Kritische beoordeling van bouwprojecten, zoals opgenomen in de studie 

verdichting langs de Hoekse Lijn.  
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VSP Maassluis wil erop toezien dat bij het realiseren van nieuwe plannen 
meer rekening wordt gehouden met de behoefte op de woningmarkt. 
Daarbij ligt de nadruk op starters en senioren. Voor beide groepen zijn 
inmiddels goede initiatieven en plannen ontwikkeld. Het gaat er nu om dat 
de uitvoering daarvan daadwerkelijk gaat gebeuren.  

 
VSP Maassluis verwacht dat de gemeente de partners in de afgesloten en 
nog af te sluiten overeenkomsten scherp houdt en toeziet op het nakomen 
van de gemaakte afspraken. Het gaat daarbij onder meer om realisatie van 
nieuwe geclusterde woonvormen, versterken van woonservicegebieden en 
verbinden van wonen, welzijn en zorg in nieuwe én bestaande complexen. 
Bij daarvoor in aanmerking komende complexen wil VSP Maassluis inzet 
van flatcoaches. In een aantal gemeenten worden die ingezet om 
bewoners te helpen bij het aanjagen en opzetten van activiteiten, 
problemen en behoeften tijdig te signaleren en door te geven en in het 
algemeen te zorgen voor een prettig woonklimaat.   

Wat VSP Maassluis mist in de huidige plannen, is de mogelijkheid voor het 
realiseren van zogenoemde kangoeroewoningen.  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 invulling 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. Omdat blijkt dat voor de doelgroep lage inkomens 
onvoldoende woningen beschikbaar zijn, moet bij wijkrenovatie en 
nieuwbouw tenminste 35% van de woningen in de sociale huursector 
worden gebouwd.  
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Daarnaast zal VSP Maassluis toezien op de uitvoering van de in november 
2021 aangenomen motie van VSP Maassluis, waarin wordt gevraagd bij alle 
binnenstedelijke nieuw te ontwikkelen bouwlocaties prioriteit te geven aan 
de bouw van duurzaam betaalbare huur- en koopwoningen. Daarnaast 
moet in nieuwe ontwikkelingen ook het zogenoemde Maassluise model 
van duurzaam betaalbare koopwoningen waar het maar enigszins 
mogelijk is worden toegepast.  

VSP Maassluis zal de uitwerking van het in 2021 gepresenteerde 
visiedocument ‘Ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn – Van Strand tot Stad’ 
kritisch volgen. Maassluis kent al een zeer hoge bebouwingsdichtheid. 
Voorkomen moet worden dat teveel nu nog groene plekken in het kader 
van verdichting worden bebouwd. VSP Maassluis wil dat inwoners en de 
gemeenteraad vanaf het allereerste begin betrokken wordt bij plannen in 
het kader van het visiedocument.   

VSP Maassluis wil dat haast wordt gemaakt met de al lang bestaande 
plannen voor de herinrichting van de Kapelpolder rond het Mackayplein. 
Daarbij moet de nadruk komen te liggen op woningen volgens het 
Maassluise Model in combinatie met kleinschalige bedrijvigheid. In de 
komende jaren zal een begin worden gemaakt met plannen voor 
herinrichting van een deel van de wijk Sluispolder-Oost. VSP Maassluis wil 
dat bewoners daarbij vanaf het allereerste begin nauw worden betrokken.  

Voor versterking van de positie van bewoners is goed overleg tussen de 
gemeentelijke organisatie, Maasdelta, bewonerscommissies en 
Verenigingen van Eigenaren erg belangrijk. De Vereniging 
Bewonersbelangen Maassluis (VBBM) heeft daarin een nuttige 
coördinerende functie.  
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Verkeer 

 

 
• Effectief en passend lokaal openbaar vervoer met elektrische ringbussen in 

aanvulling op Argos mobiel; 
• Gratis regionaal vervoer voor AOW’ers met een laag inkomen en minima; 
• Blijvende aandacht voor onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs op 

basis van wat daadwerkelijk nodig is; 
• Mensen met rolstoelen, scootmobielen, rollators, e.d. mogen geen 

beperkingen ondervinden bij het gebruik van trottoirs en fietspaden; 
• Strengere controle op snelheid en geluid; 
• Waar mogelijk uitbreiding van 30 km zones; 
• Alternatieve / andere vervoersmogelijkheden dan de auto stimuleren;   
• Bevorderen verkeersveiligheid rondom scholen; 
• Een hoogwaardig fietsroute-netwerk voor de hele stad; 
• Het voorgenomen tracé voor de Metropolitane fietsroute wordt niet gebruikt 

omdat er betere en veiliger alternatieven zijn; 
• Uitbreiding van het aantal verkeersregelinstallaties (VRI’s); 
• Pakketten worden afgeleverd op een centrale locatie en daarna verder 

vervoerd met schone en duurzame  transportmiddelen. 
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Waarom 
 

Het aanbod van openbaar vervoer in Maassluis was de afgelopen jaren 
slecht. Sinds 1 februari 2022 is Argos Mobiel ingezet. De waarde en 
effectiviteit daarvan moet nog worden bewezen, aangezien het concept 
berust op de inzet van vrijwilligers. Daarom wil VSP Maassluis dat de 
gemeenteraad in september 2022 een eerste evaluatie ontvangt over de 
uitvoering. Daarin moet aandacht worden besteed aan het aantal 
uitgevoerde ritten, wachttijden, klanttevredenheid, klachten e.d. De 
invoering van Argos Mobiel mag niet ten koste gaan van de inzet van de 
Regiotaxi. 

VSP Maassluis wil dat naast Argos Mobiel een regelmatige en betrouwbare 
vorm van lokaal openbaar vervoer wordt ingezet met elektronische busjes 
die een vaste route rijden en daarbij alle wijken van de stad en de 
begraafplaats aandoen. Een dergelijke voorziening kan bijdragen aan de 
afname van het lokale autoverkeer. 

Een goed en goed onderhouden netwerk van vrij liggende fietspaden kan 
eveneens een bijdrage leveren aan de afname van lokaal autoverkeer. 
Indien blijkt dat de voorgenomen aanpassing van stallingsmogelijkheden 
voor fietsen in het Stadshart onvoldoende is, moeten aanpassingen snel 
worden doorgevoerd. Daarvoor moet een ‘Plan B’ klaar liggen.  

Een ander middel om het autoverkeer terug te dringen is een regulering 
van de pakketbezorging. Die moeten worden afgeleverd bij een centraal 
distributiepunt aan de rand van de stad en vervolgens met schone en 
duurzame voertuigen verder worden gedistribueerd. Strenge controle op 
snelheid, maar ook op sluipverkeer, is meer dan noodzakelijk.  Rondom 
scholen moeten het verkeersregime, regulering en controle ertoe leiden 
dat het met de auto brengen en ophalen van kinderen drastisch 
vermindert. Verder moet het aantal verkeersregelinstallaties  worden 
uitgebreid.            
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Bereikbaarheid en veiligheid staan voorop in de visie van VSP Maassluis. 
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 kinderwagen, rolstoel of rollator niet of slecht begaanbaar zijn, 
moeten met voorrang worden aangepakt. De staat van onderhoud van 
wegen, trottoirs en fietspaden verdient extra aandacht. De aanpak moet 
niet afhankelijk zijn van vastgestelde programma’s of middelen, maar van 
wat daadwerkelijk nodig is.                         
 
VSP Maassluis blijft zich in de nieuwe raadsperiode inzetten voor gratis 
openbaar vervoer voor AOW’ers met een laag inkomen en voor mensen 
met een minimuminkomen.  

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 
dient een adequate, creatieve oplossing gevonden te worden. Met name 
bij nieuwbouw vlakbij de metrolijn kan de parkeernorm omlaag.  

Voor het nieuwbouwgebied ‘de Kade’ moet een adequate en veilige 
toegang worden geregeld door middel van een rotonde bij het Havenplein. 
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Waarom 
 
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. VSP Maassluis is 
ervan overtuigd 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 zelf meerdere stageplaatsen kan aanbieden zodat 
scholieren hiervoor niet hoeven uit te wijken naar andere gemeenten. 

 

Onderwijs 

 

 
• Scholen als integraal onderdeel van de leefomgeving, waaronder gezin, 

opvoeding en veiligheid; 
• Goede kwaliteit van schoolgebouwen; 
• Goede spreiding en diversiteit van het voortgezet onderwijs binnen de stad; 
• Technisch onderwijs wordt vormgegeven in samenwerking met het 

bedrijfsleven;  
• Onverminderde aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid; 
• Het cultuuraanbod moet een vaste plaats innemen in het lesrooster. Dit 

gebeurt in afstemming met de stadsmakelaar cultuur; 
• Voldoende aanbod van bewegingsonderwijs door vakleerkrachten.  
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Voor het basisonderwijs is de kwaliteit van essentieel belang. VSP Maassluis 
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 VSP Maassluis een essentieel onderdeel van het onderwijs. Daarom wil 
VSP Maassluis voor alle kinderen een ‘snuffelstage’ muziek, theater en 
dans. Muziekonderwijs voor kinderen in het primair onderwijs is van groot 
belang en dat zal in de komende periode wederom een speerpunt van VSP 
Maassluis zijn. Dat geldt ook voor kennismaken van alle kinderen met 
Jeugdtheater. 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. 
Bij muzieklessen kunnen de muziekschool en Maassluise 
muziekgezelschappen een rol spelen.  

 
VSP Maassluis verwacht van de gemeente dat zij scholen stimuleert om 
meer aandacht te besteden aan cultuur, bijvoorbeeld door actief mee te 
doen aan de Kindermonumentendag. De stadsmakelaar cultuur kan 
hierbij een belangrijke rol spelen. 
 
Het onderwijsaanbod dient divers te zijn, waarbij de lichamelijke 
ontwikkeling een belangrijke rol speelt. Voor de aanstaande uitbreiding 
van het aantal gymnastiekuren moeten voldoende goed uitgeruste en 
goed onderhouden accommodaties beschikbaar  zijn. VSP Maassluis gaat 
ervan uit dat gymnastieklessen worden gegeven door vakleerkrachten.  
 
Niet met alle kinderen in Maassluis gaat het goed. Daarom moet ook het 
onderwijs in samenwerking met andere ketenpartners zorgen voor de 
juiste begeleiding als er iets mis dreigt te gaan.  
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Dat vraagt vooral om preventief de vinger aan de pols houden, zodat 
problemen niet escaleren. Het gaat daarbij niet alleen om cognitieve 
prestaties, maar vooral ook om gedragsproblemen. 

 
Het onderwijs kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de 
bewustwording bij kinderen van het belang van een gezonde leefstijl, 
waarbij  aandacht wordt gegeven aan voeding, bewegen en gedrag.  
 
Vanwege het belang van een snelle inburgering en integratie is 
onverminderd prioriteit nodig voor taalonderwijs voor vluchtelingen en 
nieuwe inwoners uit andere culturen. Daartoe stelt de gemeente via het 
Taalfront de benodigde middelen beschikbaar. Het Taalfront speelt ook 
een belangrijke rol bij het bestrijden van laaggeletterdheid. Daarmee 
worden nog onvoldoende mensen bereikt. Daarom zoekt de gemeente 
actief naar andere mogelijkheden om laaggeletterdheid aan te pakken. 
Verder stimuleert de gemeente initiatieven en projecten om mensen – en 
met name ouderen – digitaal vaardig te maken.  
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Waarom 
Kunst en cultuur zijn onmisbare ingrediënten voor de Maassluise 
samenleving. De functie van kunst en cultuur is emoties opwekken, 
reacties oproepen, iets toevoegen aan het gewone, alledaagse leven. Kunst 
en cultuur kunnen mensen amuseren, troosten of verrassen. Daarnaast is 
cultuur  een van de belangrijkste factoren als het gaat om meedoen en 
integratie. 
 
 

Cultuur 

 

• Cultuur krijgt een actieve rol in de promotie van Maassluis; 
• Continuering van de functie stadsmakelaar cultuur; 
• Veel aandacht voor het in contact brengen van kinderen met muziek, theater 

en dans;  
• Toevoegen van de Kindermonumentendag aan het Cultuurmenu; 
• Ondersteuning en advisering van de vrijwilligers die actief zijn op het gebied 

van cultuur;  
• Faciliteren en stimuleren van culturele verenigingen zoals koren en orkesten; 
• Ruimte en mogelijkheden voor experimenten op het terrein van de cultuur; 
• Museum Maassluis blijft zelfstandig en krijgt voldoende steun voor nieuwe 

ontwikkelingen; 
• Theater Koningshof in staat stellen de huidige functie te continueren en te 

versterken; 
• Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar blijven;  
• Meer kunst in de openbare ruimte. 
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Cultuur genieten kan in Maassluis op vele manieren en de promotie 
hiervan is belangrijk. Daarom moet de stad een verscheidenheid aan 
culturele mogelijkheden bieden, voor iedereen, van jong tot oud. VSP 
Maassluis wil dat de waarde van en waardering voor cultuur zichtbaar zijn 
in het gemeentelijk beleid. Voor de inwoners moet er een breed aanbod 
zijn om zowel actief als passief bezig te kunnen zijn met cultuur. Net als bij 
andere essentiële behoeften zoals onderwijs en zorg, is hiervoor financiële 
ondersteuning vanuit de overheid noodzakelijk. Dat geldt zowel voor 
grotere instellingen als voor kleine verenigingen en organisaties.  
 
De gemeente stelt steeds meer eisen aan verenigingen en instellingen om 
voor subsidie in aanmerking te komen. Dat mag niet tot gevolg hebben 
dat verenigingen en instellingen te zeer worden beperkt in hun 
mogelijkheden. Er ligt nu te veel nadruk op de aansluiting met de 
algemene beleidsdoelstellingen van de gemeente. VSP Maassluis vindt dat 
er voldoende ruimte moet zijn voor experimenten en nieuwe initiatieven, 
ook als die niet aansluiten bij beleidsdoelstellingen. De muziek- en 
theaterscholen mogen niet in hun verdere ontwikkeling worden beperkt. 
Datzelfde geldt voor de bibliotheek en de Kunst- en Cultuuracademie. 
Theater Koningshof moet voldoende ruimte krijgen om de huidige functie 
te behouden en verder te kunnen ontwikkelen. 
 
Maassluis zet volop in op de ontwikkeling van haven en sleepvaart via het 
Ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis. VSP Maassluis vindt dat een 
goede zaak, maar wil niet dat dit ten koste gaat van andere 
ontwikkelingen. Museum Maassluis moet een zelfstandige positie 
behouden en geen onderdeel worden van het maritiem historische 
project. Het museum staat voor belangrijke keuzes over de toekomst. VSP 
Maassluis wil dat het daarbij van de gemeente steun krijgt om nieuwe 
wegen te kunnen inslaan met behoud van de huidige samenwerking met 
de Historische Vereniging Maassluis.  
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Samenwerking is belangrijk om een breed pakket aan culturele initiatieven 
en activiteiten mogelijk te maken. De waarde daarvan is al zichtbaar in 
Theater Koningshof, maar er zijn ongetwijfeld meer mogelijkheden. De 
stadsmakelaar cultuur kan daarbij een belangrijke aanjagende en 
faciliterende rol spelen. VSP Maassluis wil dan ook dat die functie blijft 
bestaan. Er moet structureel en regelmatig overleg zijn met de Culturele 
Raad Maassluis, de Historische Vereniging Maassluis, de Stichting 
Maassluise Kunstenaars en andere voor het cultuurbeleid relevante 
partijen. 

VSP Maassluis blijft zich ook in de komende raadsperiode volop inzetten 
voor het belang van het stimuleren van de interesse in kunst en cultuur bij 
jongeren, met name via het onderwijs. Zaken als muziek, theater en 
beeldende kunst moeten daarin meer accent krijgen. Cultuur moet ook 
voor minder draagkrachtigen betaalbaar blijven. Daarvoor is aandacht 
nodig bij het armoedebeleid. 
 
Er moet meer kunst in de openbare ruimte komen. Met name nieuwe 
woonwijken als Wilgenrijk en De Kade bieden daarvoor goede 
mogelijkheden. De gemeente kan daarin een aanjagende en stimulerende 
rol vervullen.  

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 VSP 
Maassluis de bereidheid tot meer samenwerken en over oude grenzen 
heen kijken.  

De Culturele Raad Maassluis blijft een belangrijk advies- en overlegorgaan. 
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Dit willen we 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom 
 
Actieve sportbeoefening en bewegen in het algemeen zijn belangrijk voor 
alle inwoners van Maassluis. Daarbij vraagt VSP Maassluis 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. Het vernieuwen van de 
Olympiahal moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Ook in de komende 
jaren moet een beroep mogelijk zijn op de zogenoemde 
kleedkamersubsidie. 
 
 
 

Sport en recreatie 

• Een gezonde leefstijl stimuleren door middel van breedtesport en 
sportbuurtwerk; 

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

• Versnelde uitvoering van de nieuwbouw en renovaties van 
sportaccommodaties; 

• Duurzame / milieuvriendelijke alternatieven overwegen bij vervanging van 
kunstgrasvelden; 

• Versterking van de recreatiemogelijkheden in en rondom Maassluis; 
• Ondersteuning en advisering van de vrijwilligers die actief zijn op het gebied 

van sport en recreatie.  
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Breedtesport en het sportbuurwerk moeten verder 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 VSP Maassluis 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. 
Subsidiemogelijkheden voor seniorensport moeten worden onderzocht, 
zowel wat de behoefte als wat de mogelijkheden betreft.                                                               

Vrijwilligers binnen de verenigingen dienen ook vanuit de gemeente 
gewaardeerd te worden. Zonder deze mensen is sporten onmogelijk.  
 
VSP Maassluis ziet 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-Delflandgebied – is hierbij een belangrijk element. Deze ‘groene 
long’ 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.  
 
Om de binnenstad nog aantrekkelijker en comfortabeler te maken voor 
bezoekers blijft VSP Maassluis zich onverminderd inzetten voor een 
daadwerkelijk openbare toiletgelegenheid in het stadshart.   
 
De Maassluise Sport- en Recreatieraad blijft een belangrijk advies- en 
overlegorgaan.  
 
  

 

    Voor de mensen – Voor Maassluis ! 



40 
 

 

 

 

 
 

Dit willen we 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Waarom 
 
Nu op het bedrijventerrein De Dijk vrijwel alle kavels zijn uitgegeven, heeft 
Maassluis geen ruimte meer voor de vestiging van grote, nieuwe bedrijven. 
Bij nog te bebouwen locaties ligt de focus op woningbouw. Toch is het van 
belang mogelijkheden te zoeken om de werkgelegenheid in Maassluis uit 
te breiden. Dat kan onder meer door een evenwichtige verdeling van 
wonen en werken bij de voorgenomen vervanging van een deel van de 
bebouwing in de Kapelpolder. Ook bij andere nieuwbouwprojecten moet 
naar mogelijkheden worden gekeken om wonen en kleinschalig 
ondernemen te combineren.  
 
 

Economie 

• Herinvoering van het startersloket voor beginnende ondernemers; 
• Bij nieuwbouwprojecten Kapelpolder en station west realiseren van 

combinatie van kleinschalige bedrijvigheid en wonen; 
• Stimuleren en faciliteren van jonge, innovatieve ondernemingen in de 

maritieme sector volgens Ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis; 
• Stimuleren en faciliteren innovatie en duurzaamheid, waaronder Lely Campus; 
• Continuering financiële ondersteuning en stevige positionering Stichting 

Promotie Maassluis en Stichting Publieke Evenementen Maassluis. 
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Het in gang gezette Ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis biedt 
kansen voor uitbreiding van werkgelegenheid in het kader van het 
zogenoemde ‘fieldlab project’. Bij het werven van nieuwe bedrijven moet 
het accent liggen op innovatieve, jonge ondernemingen in de maritieme 
sector. Voor innovatieve ondernemers liggen er ook belangrijke kansen bij 
de Lely Campus. Om nieuwe ondernemingen te steunen en te adviseren 
wordt in Maassluis weer een startersloket voor bedrijven ingevoerd. 
 
Goed voorziene winkelcentra hebben een belangrijke meerwaarde. Ze 
bieden werkgelegenheid en trekken publiek. Door de toename van online 
winkelen hebben winkeliers het steeds moeilijker. Daardoor dreigt 
toenemende leegstand van winkelpanden. De gemeente onderzoekt in 
overleg met de ondernemers of en waarmee steun mogelijk is om 
leegstand zo veel mogelijk te voorkomen. Waar nodig kan ook de 
leegstandsverordening worden toegepast. Om het Stadshart aantrekkelijk 
te houden blijft de BIZ-regeling in stand.  
 
In de sectoren toerisme en recreatie ziet VSP Maassluis nog beperkte 
mogelijkheden voor meer banen als er een onverminderd actief 
gemeentelijk beleid wordt gevoerd om Maassluis onder de aandacht te 
brengen als een aantrekkelijke locatie voor (dag)toerisme. Daarbij moet 
Maassluis ook worden gepresenteerd als toegangspoort voor het Midden-
Delflandgebied. Dat vereist voortzetting van de financiële ondersteuning 
en duidelijke positionering van de Stichting Promotie Maassluis en de 
Stichting Publieke Evenementen Maassluis als organisator en coördinator 
van evenementen.   
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Voor VSP Maassluis betekende oppositie voeren de afgelopen jaren meer 
dan allen maar ‘nee’ en ‘tegen’ roepen. Door kritisch naar plannen te kijken 
en met goede alternatieven te komen konden we het beleid op een aantal 
belangrijke terreinen bijsturen of nieuwe onderwerpen op de agenda 
krijgen. 
 

 
Een paar voorbeelden 
 
 
Jeugdzorg 
Een motie van VSP heeft een verandering in gang gezet, waardoor 
Jeugdzorg voortaan is ondergebracht bij Rogplus en hulp waar mogelijk 
sneller en dichterbij kan worden geboden. 
 
Wmo 
Verschillende VSP moties hebben er toe geleid dat er kritischer wordt 
gekeken naar de toegang tot de Wmo maatwerkvoorzieningen. Maatwerk 
betekent weer dat de hulp terecht komt bij degene waarvoor het bedoeld 
is. 
 
Geluidswal A20 
Een slecht plan voor de aanleg van een geluidswal langs de A20 is door 
onze inspanning in samenwerking met bewoners teruggedraaid en 
vervangen dor een beter plan dat nu wordt uitgevoerd.  

 
 
 

Behaalde resultaten 2018 - 2022 
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Dierenhoek ’t Sparretje 
Hulp aan het ’t Sparretje vanwege het uitgebrande dierenverblijf heeft VSP 
Maassluis hoog op de agenda gezet en gehouden. Het heeft er na twee 
jaar toe geleid dat de gemeente een nieuw dierenverblijf heeft laten 
bouwen en de onduidelijke eigendomsverhouding heeft geregeld. 
 
Afvalscheiding 
Het plan om afvalscheiding vooral bij de burger te leggen door het 
inleveren van restafval te ontmoedigen, heeft VSP Maassluis bestreden. De 
helft wordt al goed gescheiden. Dankzij onze inspanningen staat 
nascheiden van restafval  – wat al heel veel gemeenten doen – nog op de 
agenda.  
 
Getijdenpark Het Scheur 
Wij waren tegenstander van een eigen bijdrage uit de gemeentekas van  
€ 100.000,- voor het aanleggen van een zinloos zogenoemd Getijdenpark 
in het Scheur. Gelukkig is dat plan afgeblazen. Nu hamert VSP Maassluis 
alleen nog op het terughalen van € 38.000,- aanloopkosten. 
 
(Op)Afritten Koning Willem Alexanderboulevard 
VSP Maassluis heeft meermalen én uiteindelijk met succes aangedrongen 
op meer op- en afritten vanaf het Balkon naar de boulevard langs het 
Scheur ten behoeve van mensen met scootmobielen, rolstoelen, rollators 
en kinderwagens.  

 

Prioritering sociale woningbouw 
Met verschillende moties bij meerdere gelegenheden, heeft VSP Maassluis 
aandacht gevraagd en gekregen voor de wens om op kleinere 
bouwlocaties betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen te bouwen. 
 
 

 
 

Foto’s: collectiebank Historische Vereniging Maassluis  
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Onze kandidaten 

 

1. Ton Luijendijk 

2. Hans van der Burg 

3. Lisette Petronilia - Van Velzen 

4. Huub Paalvast 

5. Kelly Weustink 

6. Michel van Reeven 

7. Elly Middelburg 

8. Jan Buijsse 

9. Ingrid Herman - Van Arkelen 

10. Jan van der Maarel 
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