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CONCREET VOOR 4 EN VISIE VOOR 30 JAAR 

 
 

We kiezen in maart een raad voor de komende 4 jaar. De keuze in 

maart gaat echter over meer. Waar staat ons dorp over 30 jaar in 

2052? Wat D66 betreft:  

 

 

• Een zelfstandig dorp; we werken samen in de regio, maar staan nog steeds op 

eigen benen; 

• Waar plek is voor onze kinderen om te wonen, omdat we oude bedrijfsgebieden 

hebben omgevormd tot mooie woonwijken; 

• Waar onze kleinkinderen veilig en gezond opgroeien, omdat we de lucht-, bodem- 

en waterkwaliteit hebben aangepakt en verbeterd; 

• Waar ondernemers mogelijkheden krijgen om op een duurzame manier te 

ondernemen; 

• Waar we blijven wandelen langs groene oevers en in groene parken, omdat we 

deze goed hebben verzorgd en zelfs hebben uitgebreid; 

• Een dorp waar goede, moderne voorzieningen aanwezig zijn, ook digitaal! Omdat 

we niet zijn blijven hangen in maar juist meegegaan zijn met de tijd; 

• Waar we, zowel geestelijk als lichamelijk, gezond oud kunnen worden. Omdat we 

de maatschappelijke dienstverlening op orde hebben; 

• Een actief dorp met veel vrijwilligers die zich gewaardeerd voelen, waar we elkaar 

kennen en naar elkaar omkijken. Omdat we tolerantie naar elkaar toe 

vanzelfsprekend vinden; 

• Een dorp waar goede ideeën van inwoners altijd welkom zijn en omgezet worden in 

daden. 

 

 

Om dit waar te maken moet nu de juiste richting worden gegeven. 

D66 heeft het vizier scherp en draagt de komende 4 jaar graag bij 

aan het uitzetten van de koers. Kunnen we daarbij op uw steun 

rekenen?  
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VRIJHEID EN TOLERANTIE  

 
Iedereen in Alblasserdam mag en kan zichzelf zijn. Dit geldt voor 

ieder individu, ongeacht afkomst, geaardheid, religie of 

levensbeschouwing. Daar waar nog geen sprake is van volledige 

tolerantie streven we dit na. 
 

In Alblasserdam leven we met veel verschillende levensbeschouwingen samen, maar we 

zijn wel één gemeenschap. Voor D66 is dit een belangrijk gegeven. In die gemeenschap 

moet een ieder zich thuis, vrij maar ook veilig voelen. Iedere inwoner heeft wat D66 

betreft, binnen de wet, de vrijheid om het leven naar eigen inzicht in te vullen. Dit moet 

veilig kunnen. Tolerantie staat bij ons hoog in het vaandel. Daar waar mensen of groepen 

intolerant naar elkaar zijn, vinden ze D66 op hun weg. Vrij en tolerant betekent niet ‘alles 

mag’. Als inwoner heb je de verantwoordelijkheid om na te denken over de vrijheid van de 

ander en wat jouw handelen daarbij betekent. Schaadt jouw handelen het levensgenot en 

vrijheid van anderen? Ook dan gaat D66 het gesprek met je aan.  
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GROEN 

 
Groen behouden en versterken 

D66 maakt zich sterk voor behoud en versterking van het groen in het dorp. 
 

Geen stenen voor groen  
Behoud van het bestaande groen, dus geen stenen voor groen. Het bestaande groen zal 
moeten integreren bij (nieuw)bouw- en renovatieplannen. Voor woningbouw moeten we 
niet de laatste stukjes groen volbouwen. Er moet integraal naar gebiedsontwikkelingen 
met betrekking tot alle toekomstige plannen gekeken worden.  
 

Vergroening  
Vergroening is het uitgangspunt bij alle gemeentelijke (her)inrichtingsprojecten. Nieuwe 
straatstenen? Dan kijken we waar bomen, grasveldjes en planten extra ingepast kunnen 
worden. 
 

Onafhankelijk advies 
We willen een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven 

over het behoud en aanvulling van groen in de gemeente. Het nieuwe accent voor de 

gemeentelijke omgevingsvisie, Fit en Groen, zal op dit gebied concreet invulling moeten 

krijgen.   
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WOON- EN LEEFKLIMAAT (I)  

 
Aandacht voor lucht-, waterkwaliteit en geluidsoverlast 

D66 zet zich in voor schone lucht in het dorp. Concreet betekent dit de komende 4 jaar 
aandacht voor de volgende punten: 

• Tegengaan luchtvervuiling A15 en industrie; 

• Stimuleren alternatieve vormen van vervoer, waaronder elektrisch vervoer (weg en 
water); 

• Houtstook: inzetten op bewustwording en toepassing van hout stookfilters; 

• Gezondheid als belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie. Daarvoor ook 
geluidoverlast snelweg en brug meetbaar krijgen; 

• Blijvend aandacht voor de PFAS-vervuiling; 
• Op langere termijn transformatie van Vinkenwaard, passend bij de locatie in het 

dorp.  
 
 

Goede voorzieningen voor een aantrekkelijk dorp 
Ons dorp moet de komende jaren aantrekkelijk blijven voor zijn inwoners en goede 
voorzieningen hebben, ook voor bezoekers. Daarom wil D66:  

• Voldoende horeca en (informele) ontmoetingsplaatsen; 
• Haven Zuid met terrassen, horeca en een aantrekkelijk rondje haven; 

• Toerisme en parkeren voor toeristen sluit aan bij de voorzieningen in het centrum; 
• Parkeren blijft gratis in het dorpscentrum. 
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WOON- EN LEEFKLIMAAT (II)  

 

Voldoende woningen voor iedereen 

Ons dorp heeft behoefte aan nieuwe woningen voor jongere starters maar ook voor de 
oudere inwoners. We moeten doorstroming mogelijk maken door betaalbare woningen te 
bouwen.  
 
Hierbij zijn voor D66 de volgende punten van belang:  

• Reële, uitvoerbare, bouwopgaven (Wipmolenlocatie, Haven-Zuid en Kloos); 
• Tempo maken, maar niet ten koste van zorgvuldigheid; 

• Zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden op 'versteende' plaatsen, bijv. 
industriegebied Vinkenwaard Noord; 

• Variatie in het woningprogramma met inbegrip van sociale huur- en sociale 
koopwoningen; 

• Starterswoningen voor de jeugd maar ook doorstroom bevorderend beleid 
(betaalbare appartementen voor ouderen) ; 

• Alblasserdammers kunnen binnen Alblasserdam doorstromen naar hun volgende 
(huur- of koop)woning; 

• Een actiever grondbeleid vanuit de gemeente wordt mogelijk. 
 

 
Met groenvriendelijk en (water)veilig bouwen en stevig inzetten op 
verduurzaming  
Bij de realisatie van woningen blijft het behoud en mogelijke uitbreiding van het groen 
voor D66 een uitgangspunt. Ook (nieuwe)inwoners zullen hier bij actief betrokken worden.  
 

• Klimaattransitie is ook ‘tegels uit de tuin’: wat kunnen inwoners zelf doen?  
• Waterveiligheid voor het dorp: dijk omleggen buiten de haven is een serieuze optie.  
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WERK EN ECONOMIE 
 

Ondersteuning voor onze bedrijven 

De afgelopen pandemie periode is zwaar geweest voor ondernemers in Alblasserdam. In 
de 4 jaar die voor ons liggen zal dit blijvende invloed hebben. De gemeente zal bij haar 
ondersteuning van bedrijven maatwerk moeten leveren om de ondernemers maximale 
kansen te geven om succesvol te blijven. D66 staat hierbij voor:  

• Een evenwichtige lokale economie. Een divers winkelaanbod en lokale + regionale 
bedrijven weten elkaar te vinden en te versterken waar mogelijk; 

• Voortzetten van regionale samenwerking om de juiste bedrijven naar de regio te 
krijgen en extra werkgelegenheid te creëren; 

• Winkeliers bepalen zelf of zij hun winkel willen openen op zondagen; 

• Ondernemers zijn onderdeel van de toekomst van Alblasserdam. Ook van hen mag 
verwacht worden dat ze de vraagstukken van duurzaamheid en milieutransitie 
integreren in de ondernemingsstrategie. 

 

Ook werknemers mogen hulp verwachten  
De arbeidsmarkt heeft ook geleden onder de huidige pandemie. Er zijn sectoren die 
moeilijk aan werknemers komen. Ook hier de taak voor de gemeente om vraag en aanbod 
optimaal te laten aansluiten op elkaar.  

• Inwoners en ondernemers actief ondersteunen bij de zoektocht naar een match 
tussen werkplek en baan;  

• Omscholing voor werkzoekenden die aan de slag willen in sectoren met een 
structureel personeelstekort.  
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BEREIKBAARHEID 
 

Betere verkeersontsluiting 

Komende 4 jaar zal er hard gewerkt moeten worden aan een integrale oplossing voor 
betere toegangswegen voor Alblasserdam. D66 ziet hierbij de volgende onderdelen als 
puzzelstukken van een structurele oplossing voor de bereikbaarheid:  

• Stimuleren alternatief en duurzaam (deel)vervoer; 

• Intensiveren openbaar vervoer; 

• Aanpakken van lokale knelpunten (bijv. de Helling, Dam, Van Eesterensingel, 
Randweg, Dijk, etc.); 

• Onderzoek naar de mogelijkheden voor een ‘derde ontsluiting’ van het dorp; 

• Blijvende lobby om bereikbaarheid te bevorderen (OV+auto); 

• Openbare flexwerkplekken, zoals bijv. het nieuwe gemeentehuis, en niet alleen 
tijdens kantoortijden.  

 

Verkeersveiligheid 
Op veel plekken in het dorp, ook in de buurt van de snelweg is de veiligheid voor 

(schoolgaande) fietsers onvoldoende. D66 maakt zich komende periode sterk voor het 

vergroten van de verkeersveiligheid, met name voor fietsers.   
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VERENIGINGEN 
 

We willen heldere relaties met verenigingen, stichtingen en 

instellingen 

Alblasserdam kent een rijk verenigingsleven en een aantal grote stichtingen met 
vrijwilligers die belangrijk werk verrichten. Of het nu gaat om het welzijn van onze 
inwoners of om bijvoorbeeld het beheren van een sportcomplex. Deze zijn allemaal 
waardevol. Om de subsidies zo goed mogelijk te besteden, zullen er duidelijk afspraken 
gemaakt moeten worden. Het moet vooraf duidelijk worden welke tegenprestatie verwacht 
wordt.  
 

We vertrouwen op hun capaciteiten 
Als D66 vertrouwen we op de kracht en nabijheid van de vrijwilligers van de verenigingen 
en stichtingen. Hierbij is er nog wel de ruimte om de onderlinge samenwerking verder uit 
te bouwen en verbeteren. Daar waar verenigingen willen en kunnen samenwerken, 
stimuleren we dat. Naar onze mening zal dit er voor zorgen dat er nog meer van elkaar 
geleerd kan worden en er ook echt meerwaarde ontstaat uit de samenwerking. 
 

We staan klaar voor hen, als het nodig is 
Als gemeente moeten we klaar staan voor onze verenigingen en stichtingen. Dit geldt voor 
zowel bestaande als nieuwe initiatieven die naar voren komen. Dit houdt onder andere in 
dat er een structureel overleg moet zijn tussen de gemeente en de 
verengingen/stichtingen, dus ook als er geen urgente problemen zijn.  
 

Zodat we ons solide en divers verenigingsleven behouden en 
versterken. 
Van de gemeente verwacht D66, dat zij haar partners actief wijst op subsidies van andere 

overheden en hen ook, indien nodig, ondersteunt bij de aanvraag hiervan.   
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ZORG 

 
We stimuleren zelfstandigheid waar en zolang dat passend is 

Mensen langer in hun eigen omgeving laten wonen moet gestimuleerd worden, maar wel 
ondersteund door de juiste voorzieningen. Belangrijk hierbij zijn o.a.:  

• We zijn een dementievriendelijke(re) en rolstoelvriendelijke gemeente; 

• Er zijn laagdrempelige zorgvoorzieningen, 1-loket functie;  

• Schuldpreventie en administratieve ondersteuning. 
 

D66 laat niemand vallen 
We gaan uit van de zelfredzaamheid van het individu, maar hebben wel oog voor degenen 
die zichzelf minder goed kunnen redden.  

• Samenwerking van alle sociale partners zodat niemand buiten beeld raakt; 

• Oog voor het individu en diens omgeving; 

• Goede ondersteuning voor mantelzorgers; 

• Opvang en doorverwijzing van ‘verwarde personen’. 
 

Maar wij willen de zorg en jeugdhulp ook betaalbaar houden!  
Er hangt een prijskaart aan de voorzieningen die we lokaal aanbieden. Er mag best 

gekeken worden hoe dit efficiënt en doelmatig wordt uitgevoerd, ook binnen het sociale 

domein. De toegang tot de (jeugd)zorg zal goed gedefinieerd moeten worden en het 

aantal aanbieders zal waar mogelijk beperkt moeten worden.   
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ONDERWIJS 
 

We zorgen voor gezonde scholen 

De coronapandemie heeft aangetoond dat ventilatie van de scholen heel belangrijk is. D66 
wil dat de gemeente goed in kaart gaat brengen wat er nodig is om aan de 
ventilatienormen te voldoen.  
Daarnaast moet Alblasserdam richting de landelijke politiek blijven lobbyen om extra geld 
vrij te maken voor betere onderwijshuisvesting. 

 
Scholen zijn toegankelijk en dichtbij 
D66 vindt het belangrijk dat onderwijs in Alblasserdam toegankelijk is. Wij zien dan ook 

graag dat in de wijk Kinderdijk het openbaar onderwijs blijft.  

Om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de regionale arbeidsmarkt, wil D66 dat de 

gemeente de vak-/bedrijfsscholen stimuleert. Naast dat dit goed is voor onze jongeren, is 

dit ook goed voor onze bedrijven.   
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AFVALVERWERKING 
 

Afvalverwerking is voor iedereen beschikbaar en gelijk  

D66 ziet het ophalen en verwerken van afval als gemeentelijke taak, waar iedereen op 
dezelfde wijze gebruik van kan maken. Iedere inwoner zet zich in om zo goed mogelijk te 
scheiden, de communicatie van de gemeente is hier ook op gericht. We maken hier geen 
onderscheid tussen inwoners. Concreet betekent dit:  

• Geen ‘betalen per kilo of zak’; 

• Snel en kordaat reageren op meldingen van zwerfafval en verkeerd geplaatst 

huisvuil; 

• Organiseren van lokale acties, zoals 'milieuplein in de wijk' om het correct 
aanbieden van afval eenvoudig te maken voor iedereen. 

 

We waarderen initiatieven vanuit de inwoners 
De huidige inwonerinitiatieven rondom zwerfafval worden toegejuicht door D66. De 
gemeente mag actiever dit soort initiatieven omarmen:  

• inwoners en actiecomités kunnen bij de gemeente materialen verkrijgen om zelf 
(zwerf)afval op te ruimen; 

• Inwoners of ondernemers kunnen een container ‘adopteren’. 
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REGIONALE SAMENWERKING 
 

Regionaal blijven samenwerken 

De samenwerking in de Drechtsteden heeft ons in de afgelopen 25 jaar veel opgeleverd, 
zonder dat dat altijd zichtbaar is geweest voor inwoners. De gemeente mag actiever aan 
haar inwoners tonen wat de regionale samenwerking oplevert. D66 wil blijven 
samenwerken zonder dat we onze zelfstandigheid als gemeente opgeven. Concreet:  

• We blijven een zelfstandige gemeente; 

• Schaalvoordelen van de regio moeten benut worden; 

• Belangrijke invloed van de lokale raad op regionaal beleid; 

• De lobbymogelijkheden voor subsidies op landelijk en Europees niveau moeten 
optimaal benut worden;  

• Inwoners en raad meer betrekken bij de regionale samenwerking door resultaten 
terug te koppelen naar de samenleving.  

 

Samenwerking vanuit eigen lokale kennis en kracht 
Als gemeente hebben we regionaal ook iets te brengen. Onze expertise zal niet alleen 
lokaal gebruikt worden maar ook worden ingezet om de regionale samenwerking te 
versterken en ondersteunen. We gaan uit van eigen kracht. 

• Vasthouden aan en versterken van ons eigen ambtelijk apparaat; 

• Het gemeentehuis wordt optimaal gebruikt voor inwoners en gebruikers. 
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BESTUURSSTIJL 
 

D66 is voor een bestuur dat niet uitsluit maar er is voor iedereen 

met goede ideeën  

Als D66 willen we dat er een raadsprogramma opgesteld wordt. Dit is een programma 
waarin de doelen en uitdagingen voor de komende 4 jaar worden benoemd. Geen 
dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar ruimte voor alle partijen. Hierdoor ontstaat er meer 
ruimte voor de kennis en goede ideeën van inwoners.  
Na het vaststellen van het raadsprogramma zullen de beste bestuurders gevonden moeten 
worden om dit programma uit te voeren. Wij streven naar een wethouder 
benoemingscommissie, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Deze commissie gaat 
op zoek gaat naar de beste selectie van wethouders.  
Iedere inwoner met goede ideeën mag van het gemeentebestuur verwachten dat hier 
serieus en met een open houding naar gekeken wordt. Door het werken met een 
raadsprogramma zullen deze ideeën ook op een betere manier voorgelegd kunnen worden 
aan de raad.  
 

D66 pakt de regie voor goede samenwerking in ons dorp 
Om de goede samenwerking binnen ons dorp in stand te houden en te verbeteren zal de 

gemeente beter zijn rol moeten pakken. D66 vindt dat de gemeente hierin de regie neemt. 

Het recent verschenen rapport van bureau Berenschot geeft duidelijk aan hoe het 

gemeentebestuur dit kan doen, vertrouwen op vrijwilligersbesturen maar wel met het 

plaatsen van duidelijke kaders.  


