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PVDA VLAARDINGEN, OMDAT IEDEREEN MEETELT 

De coronacrisis heeft laten zien dat er (te) veel verdeeldheid en ongelijkheid is in ons land. Ook in 
Vlaardingen voel je dat direct. Een betaalbare woning, werken voor een fatsoenlijk salaris, een 
steuntje in de rug als je dat nodig hebt, even kunnen buurten in het buurthuis of naar een repetitie 
gaan van de zangvereniging: het is voor veel mensen onzeker geworden, en dat moet anders. 
Samen kunnen we dat! 
 
Om door de coronacrisis heen te komen zijn landelijke maatregelen en wetgeving nodig. 
Tegelijkertijd zijn er veel aspecten die je nu al lokaal kunt regelen en oplossen. Alleen ligt het geld, 
zeker ook in de gemeente Vlaardingen, niet op de plank. Al voor de coronacrisis stonden de 
gemeentelijke financiën door de oplopende tekorten op het sociaal domein en het uitblijven van 
structurele middelen onder druk. 
 
Daardoor is de neiging om te bezuinigen groot, en dat heeft het huidige college ook gedaan. Echter 
met een dergelijke reactie op de coronacrisis worden de publieke voorzieningen lokaal verder 
afgebroken en vergroot je de ongelijkheid. Juist nu is het belangrijk om vast te houden aan onze 
waarden van bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid.  
 
Daarom streden wij de afgelopen periode voor het behoud van onder andere de Heemtuin en 
Stadsboerderij Holywood. Ook hebben wij bij alle voorstellen steeds aandacht gevraagd voor 
mensen met een kleine portemonnee. Bij de laatste begroting hebben we tevens geprobeerd de 
lokale belastingen omlaag te brengen, maar dit mocht niet op steun van de meerderheid rekenen. 
Dat moet echt anders in de volgende periode. 
  
De afgelopen periode zat er voor het eerst in decennia geen PvdA-wethouder in het bestuur van de 
gemeente. Dan zie je dus direct maatregelen waardoor mensen buiten de boot vallen, lasten 
verhoogd worden, en de voorzieningen achteruit gaan. Stem daarom op 16 maart 2022 PvdA en 
zorg er samen met ons voor dat we Vlaardingen weer tot een stad maken waar iedereen 
meetelt!   
 
De belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn wat de PvdA Vlaardingen betreft: 
 

- Wonen: we hebben specifiek aandacht voor starters en doorstroommogelijkheden. 
- Leefbaarheid: samen met de inwoners pakken we problemen aan op het gebied van 

veiligheid, en ook zorgen we samen voor een fijne groene leefomgeving. 
- Gezondheid en zorg: door het bouwen van netwerken en het toegankelijk maken van sport 

en cultuur zorgen we dat iedereen meetelt en waar nodig van de juiste zorg gebruik kan 
maken. Red je het niet alleen, dan helpen we een handje! 

- Onderwijs en werk: we zetten in op vast werk en opleidingen met een baangarantie. 
Kinderen mogen nooit de dupe zijn van armoede en dus zetten wij ons in om ieder kind 
dezelfde kansen te bieden in het onderwijs.  

 
In dit programma leest u hoe de PvdA Vlaardingen dit de komende vier jaar wil gaan doen. 
 
Namens de programmacommissie, 
 
Stefanie Solleveld 
Lijsttrekker PvdA Vlaardingen 
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WONEN 

GEMIDDELD 30 PROCENT SOCIALE WONINGEN BIJ NIEUWBOUW 
Bij nieuwbouwprojecten wordt gemiddeld 30 procent sociale woningen gerealiseerd, zodat er balans in de 
wijk ontstaat. Hiermee zorgt de PvdA Vlaardingen voor een stad waarin voor iedere portemonnee een goede 
woning beschikbaar is. Hierbij blijft extra inzet op verbetering van de woningvoorraad en diversiteit van 
doelgroepen nodig in wijken zoals de Westwijk, VOP en de Babberspolder. 
 
Hierbij is het belangrijk te realiseren dat we onderdeel zijn van een grotere regio, waar iedere gemeente zijn 
evenredig deel bijdraagt aan de bouw van sociale huurwoningen. Als Vlaardingen zullen we daarom iets 
gaan dalen in het percentage sociale huur, maar wel blijven bouwen om te zorgen dat wij ons steentje 
bijdragen en iedere Vlaardinger recht blijft hebben op een passende woning. 
 
EEN WONING DIE PAST BIJ IEDERS PERSOONLIJKE SITUATIE 
Iedere Vlaardinger moet een passende woning in de stad kunnen vinden, of het nu gaat om een 
eengezinswoning met een tuin of een appartement. Het woningaanbod moet divers zijn, zodat voor jong en 
oud een passende woning gevonden kan worden, die kwalitatief goed is. Wanneer goede woningen 
beschikbaar komen voor hen die de eengezinswoning willen verlaten, levert dat mogelijkheden op voor hen 
die graag een eengezinswoning betrekken. 
 
Om de beperkte beschikbare ruimte in Vlaardingen optimaal te benutten en groen te behouden is hoogbouw 
de meest voor de hand liggende optie in gebieden waar dit mogelijk is, zoals rondom de metrostations van 
de Hoekse Lijn. Verouderde hoogbouw moet vervangen worden door eengezinswoningen, kwalitatief 
hoogwaardige hoogbouw of appartementen. 
 
  

Foto:	Rob	Oo	
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/	
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REALISEREN VAN STARTERSWONINGEN 
De woningmarkt is inmiddels voor starters volkomen onbereikbaar. Een versterkt startersfonds wat voor een 
grotere doelgroep bereikbaar is helpt hierbij. 
 
Daarnaast moet er ingezet worden op de bouw of renovatie van specifieke starterswoningen, zoals studio’s 
of kleine appartementen. 
 
TEGENGAAN VAN HUISJESMELKERS EN UITBUITING VAN ARBEIDSMIGRANTEN 
De gemeente moet alle wettelijke bevoegdheden aangrijpen om de praktijken van het opkopen van huizen 
in het lage- en middensegment en de druk op de woningmarkt die dat geeft op te lossen. Geen 
huisjesmelkers in Vlaardingen. De zelfbewoningsplicht die in 2022 ingevoerd gaat worden is hiervoor een 
goed instrument. De PvdA Vlaardingen houdt een vinger aan de pols om te zorgen dat dit op het lage- en 
middensegment goed wordt toegepast. 
 
Daarnaast leven in Vlaardingen ongeveer 5000 arbeidsmigranten. En dat vraagt om specifiek beleid om 
overlast te voorkomen in de wijken en te voorkomen dat arbeidsmigranten onmenselijk worden gehuisvest. 
De PvdA Vlaardingen vindt dat de gemeente Vlaardingen alle wettelijke mogelijkheden en bevoegdheden 
moet benutten om te voorkomen dat arbeidsmigranten onmenselijk worden gehuisvest en daarnaast moet 
voorkomen dat de huisvesting van arbeidsmigranten ontwrichtende effecten op de lokale woningmarkt heeft. 
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SOCIAAL DOMEIN & ARMOEDEBESTRIJDING 

TEGENGAAN VAN KANSENONGELIJKHEID BIJ KINDEREN 
Twaalf procent van de Vlaardingse kinderen groeit op in armoede. Dat moet anders! In samenwerking met 
maatschappelijk organisaties en vrijwilligers willen wij een aantal zaken realiseren. Kinderen die vanuit huis 
onvoldoende eten meekrijgen worden ondersteund door de invoering van een schoolontbijt op Vlaardingse 
basisscholen. Kinderen waar thuis minder aandacht is voor school worden ondersteund door gratis 
huiswerkbegeleiding en bijles. Op deze manier kan iedereen het beste uit zichzelf halen en voorkomen we 
op termijn sociaal maatschappelijke problematiek. 
 
TEGENGAAN VAN EENZAAMHEID EN INZETTEN OP POSITIEVE GEZONDHEID 
Armoede, eenzaamheid en het ontbreken van een doel hebben een negatieve invloed op de gezondheid. Zo 
leven mensen die niet in armoede leven zeven jaar langer en hebben zij minder gezondheidsklachten. We 
zetten in op positieve gezondheid. Gezondheid is namelijk meer dan alleen fysieke gezondheid. Gezondheid 
gaat ook om het dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving en mentaal welbevinden. 
Door een samenwerking tussen huisartsen, gezondheidsinstellingen en de gemeente brengen we 
voorzieningen onder de aandacht die bijdragen aan een positieve gezondheid. Dit kan gaan om bijvoorbeeld 
culturele instellingen en sportverenigingen. 
 
HULPVERLENING MOET EENVOUDIG TOEGANKELIJK ZIJN 
Mensen die hulp zoeken moeten in één keer worden geholpen, zonder langs verschillende loketten te hoeven 
gaan. Hiervoor werken verschillende hulpverlenende instanties samen in het wijkteam, zodat het probleem 
vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Zo zorgt bijvoorbeeld jeugdzorg voor hulp bij 
opvoedproblemen terwijl een medewerker van Stroomopwaarts vanuit hetzelfde wijkteam helpt bij 
schuldenproblematiek. Iedere hulpverlener draagt zo vanuit zijn of haar expertise bij aan de oplossing van 
het probleem.
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BUITENRUIMTE 

STRUCTUREEL MEER GELD VOOR ONDERHOUD VAN DE BUITENRUIMTE 
Er moet meer geld geïnvesteerd worden om de buitenruimte op orde te brengen en te houden. Met deze 
investering is er meer aandacht voor het groen- en straatonderhoud in Vlaardingen en dat is hard nodig. Een 
goed onderhouden buitenruimte heeft een positieve invloed op de leefbaarheid en op het veiligheidsgevoel 
van de inwoners. 
 
AANPAK ZWERFAFVAL IN SAMENWERKING MET DE INWONERS 
Veel inwoners ergeren zich aan zwerfafval en komen zelf in actie. Wij zijn trots op initiatieven zoals de 
‘buurtbezem’ die in steeds meer wijken wordt opgestart. In de afgelopen raadsperiode heeft de PvdA 
Vlaardingen het initiatief genomen om, naar Rotterdams voorbeeld, inwoners die dat willen een container te 
laten adopteren. De pilot draait en is een groot succes. Om die reden willen wij deze pilot uitbreiden en zo 
samen met inwoners het toenemende zwerfafval een halt toeroepen. 
 
BLIJVEND GROENE PERKEN, PARKEN EN BROEKPOLDER 
Er is een grote woningbouwopgave voor de gemeente Vlaardingen. Desondanks hechten wij er veel waarde 
aan dat de groene plekken van nu ook groen blijven en daar zet de PvdA Vlaardingen zich al jaren voor in. 
Er blijft daarom aandacht voor het onderhoud van perken en parken. Op deze manier blijft de mogelijkheid 
om, in een steeds drukker wordende stad, te kunnen blijven genieten van het groen.  
 
De Broekpolder is en blijft groen. De federatie Broekpolder moet extra budget krijgen om het gebied nog 
aantrekkelijker te maken voor de inwoners van Vlaardingen en om als visitekaartje van de stad te dienen. 

Foto:	FaceMePLS	
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/	
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VEILIGHEID 

OPTREDEN TEGEN BESTAANDE OVERLAST EN ONVEILIGHEID 
Samenleven vraagt een inspanning van iedereen. Iedere burger hoort respectvol met anderen om te gaan. 
Crimineel en asociaal gedrag in de openbare ruimte, racisme en discriminatie, misbruik van sociale 
voorzieningen, corruptie, fraude en belastingontduiking ondermijnen de maatschappelijke solidariteit en 
worden bestreden. 
 
De PvdA Vlaardingen zet daarom meer in op handhaving en optreden tegen overlast, waarbij we wel in 
gesprek gaan met de overlastgevers. Ondermijning en criminaliteit worden zonder pardon hard aangepakt. 
Zo houden we Vlaardingen leefbaar en bieden we de zekerheid van een duurzaam veilige leefomgeving. 
 
VOORKOMEN VAN TOEKOMSTIGE OVERLAST DOOR NETWERKEN TE BOUWEN 
De PvdA Vlaardingen pakt toekomstige overlast aan door preventie en het bieden van perspectief. We zorgen 
voor voorzieningen voor jongeren in samenspraak met jongeren. Op deze manier kunnen we overlast 
voorkomen en bouwen aan jongerennetwerken in de stad. We zullen ook actief in overleg gaan met 
overlastgevers om samen met hen toekomstige overlast te voorkomen. Dit doen wij door ook voor hen 
voorzieningen te treffen en hen zo te activeren om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap. 
Maatschappelijke ondersteuning op scholen en ondersteuning in de opvoeding spelen hierin een cruciale rol. 
 
INWONERS BETREKKEN IN DE AANPAK VAN VEILIGHEIDSPROBLEMEN 
Vlaardingers zullen actief betrokken worden in het veiligheidsbeleid. We pakken overlast die inwoners 
ervaren aan en zoeken samen met hen naar oplossingen om dit te voorkomen. Enkele voorbeelden van 
initiatieven op dit gebied zijn Project Waaks en Burgernet.

Foto:	evilnick	
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/	
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ECONOMIE, WERKGELEGENHEID EN BINNENSTAD  

FACILITEREN VAN GOEDE WERKGEVERS DIE ZORGEN VOOR VOLDOENDE 
WERKGELEGENHEID 
We willen dat werkgevers een duurzame band opbouwen met de stad. Daarvoor is het van belang dat een 
werkgever lokaal voor voldoende werkgelegenheid zorgt zonder gebruik te maken van zo goedkoop 
mogelijke arbeidskrachten. Een distributiecentrum is bijvoorbeeld groot en draait een hoge omzet, maar het 
aantal arbeidsplaatsen is klein. 
 
Vaak zien we ook dat gezocht wordt naar zo goedkoop mogelijke arbeid, wat negatieve effecten kan hebben 
voor deze arbeiders en de stad. De PvdA Vlaardingen ziet liever bedrijven die investeren in hun personeel. 
Om die ondernemers aan te trekken die wel voor voldoende duurzame werkgelegenheid zorgen moet worden 
geïnvesteerd in een gunstig vestigingsklimaat. De PvdA Vlaardingen stelt daarom voor in de inkoop- en 
subsidievoorwaarden van de gemeente op te nemen dat een zo klein mogelijk aandeel van de werknemers 
werkzaam mag zijn op basis van een flexibel en onzeker contract. De gemeente Vlaardingen geeft hierin het 
goede voorbeeld en streeft ernaar dat vast werk zoveel mogelijk door mensen in vaste dienst wordt gedaan. 
 
SCHOLINGSFONDS 
Via het scholingsfonds kunnen inwoners opleidingsvouchers ontvangen voor (om)scholing naar een baan in 
sectoren waar een tekort is aan arbeidskrachten. Op deze manier kunnen we niet alleen mensen uit de 
bijstand weer aan werk helpen, maar ook andere mensen die een bijdrage willen leveren in die sectoren de 
mogelijkheid bieden dit te doen. Je kunt hierbij ook denken aan scholieren die een verkeerde studiekeuze 
hebben gemaakt, en op deze manier een nieuwe opleiding kunnen volgen.

Foto:	Michielverbeek	
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en	
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EEN AANTREKKELIJKE GROENE BINNENSTAD MET DE FOCUS OP LOKALE 
ONDERNEMERS 
In de binnenstad moet een betere concentratie van winkels worden gerealiseerd. De PvdA Vlaardingen stelt 
voor dat de Hoogstraat tot aan de Korte Hoogstraat meer een woonbestemming zal krijgen, en dat het 
winkelgebied zich zal gaan concentreren op en rond het Liesveld en het Veerplein. Een deel van het Liesveld 
wordt getransformeerd tot een nieuwe groene woonplek. We zien ontwikkelmogelijkheden in het centrum. 
Bijvoorbeeld een Vlaardingse Vershal (naar voorbeeld van de Rotterdamse Markthal) met focus op kleine 
lokale ondernemers. Een (dag)horecafunctie kan hier onderdeel van zijn. Voor de bioscoop en de bibliotheek 
blijft een prominente plek ingeruimd, evenals voor de horeca rond de Westhavenplaats. 
 
 
EEN GOED BEREIKBAAR CENTRUM 
Het centrum van Vlaardingen moet goed bereikbaar zijn. Of het nu gaat om bewoners of bezoekers van het 
centrum, zij moeten te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto het centrum goed en 
betaalbaar kunnen bereiken. De gratis bewaakte fietsenstalling aan de Van Riebeeckstraat blijft bestaan. 
Bezoekers met de auto moeten moeten worden verleid tot het parkeren in de parkeergarage, zodat de 
bewoners op straat kunnen blijven parkeren. Hiervoor zullen we in overleg met de beheerders van de 
parkeergarages geschikte maatregelen gaan zoeken.
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ZORG 

PRO-ACTIEVE EN PERSOONLIJKE BENADERING BIJ (JEUGD)ZORG 
Jeugdwerkers, -coaches en buurtzorgverleners hebben een belangrijke, signalerende rol, doordat zij 
laagdrempelig het gesprek aangaan. De zo opgebouwde vertrouwensrelatie is belangrijk bij het voorkomen 
van zwaardere zorg bij jongeren, maar ook bij (jong)volwassenen. 
 
FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR MENSEN DIE DE ZORG DIE ZIJ NODIG 
HEBBEN NIET KUNNEN BETALEN 
Sinds 2019 geldt in de WMO een vast abonnementstarief voor de eigen bijdrage in de WMO. Voor iedereen, 
ongeacht inkomen of samenstelling huishouden, lag dit bedrag in 2020 op 19 euro per vier weken. De PvdA 
Vlaardingen wil de Vlaardingers met de laagste inkomens hierin tegemoetkomen door de eigen bijdrage in 
de WMO te verlagen voor huishoudens met een minimuminkomen. 
 
ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN, ÉÉN COACH 
Om bovenstaande te realiseren en versnippering in de zorgverlening te voorkomen, wil de PvdA Vlaardingen 
meer werk maken van verbinding tussen de verschillende betrokken instellingen en 
hulpverleningsorganisaties. Te denken valt aan structureel zorgoverleg onder leiding van de gemeente 
tussen onder andere woningcorporaties, ggz, welzijnswerk, sociale werkvoorziening, jeugdwerk, buurtteams 
en scholen.

Foto:	Presidencia	de	la	República	Mexicana	
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/	
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ONDERWIJS 

IEDER KIND EEN EERLIJKE START 
We investeren extra in onze voor- en vroegschoolse educatie en willen daarmee voorkomen dat peuters en 
kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. Het voorkomen van 
laaggeletterdheid bij kinderen is daarnaast een belangrijk punt. Omdat de basis voor meedoen in onze 
samenleving voor een groot deel bepaald wordt door de mate van geletterdheid willen wij ook extra middelen 
voor de aanpak van laaggeletterdheid bij (jong) volwassenen. Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven als 
taaleducatie voor ouders, voorlezen aan kinderen bij mensen thuis of inzet van vrijwilligers die 
laaggeletterden helpen. 
 
VERSTERKING SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
Het onderwijs is een integraal onderdeel van ons jeugdbeleid. De PvdA Vlaardingen streeft ernaar om 
gemeente, scholen en jeugd(zorg)instellingen nauw te laten samenwerken ten behoeve van een gerichte 
aanpak ten behoeve van opvoedings- en leerproblemen van kinderen in kwetsbare gezinnen. Hierbij dient 
ook aandacht te zijn voor de betrokken ouder(s). Schoolmaatschappelijk werk speelt hierbij een cruciale rol. 
Gezinscoaches krijgen een plek op scholen.  
 
MEER PRAKTIJKONDERWIJS 
Naast de mbo-opleidingen gericht op de voedsel- en zorgsector, wil de PvdA Vlaardingen dit uitbreiden naar 
bijvoorbeeld de maakindustrie en logistiek, waar ook tekorten zijn aan arbeidskrachten en er zo dus sprake 
kan zijn van een opleiding met baangarantie. Voor middelbare scholieren die liever praktisch aan de slag 
willen moet dit al op jongere leeftijd gerealiseerd worden door de terugkeer van de ambachtsschool.

Foto:	Jorrit	Lousberg	
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/	
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IEDEREEN TELT MEE 

ONDERSTEUNING VAN IDEEËN DIE MENSEN SAMENBRENGEN 
De PvdA Vlaardingen maakt geld vrij voor initiatieven uit wijken die inwoners samenbrengen, zoals 
bijvoorbeeld een buurtbarbecue. Daarnaast vinden we het van belang dat de gemeente festiviteiten 
organiseert voor alle Vlaardingers, bijvoorbeeld bij het vieren van 750 jaar stadsrechten in 2023. 
 
EENZAAMHEID BESTRIJDEN DOOR INITIATIEVEN VAN VERENIGINGEN EN 
NETWERKEN TE STIMULEREN 
Eenzaamheid is een probleem in de huidige samenleving en tegelijkertijd is er geen makkelijke oplossing. 
Verschillende verenigingen in Vlaardingen zetten zich in om eenzaamheid te bestrijden. De PvdA 
Vlaardingen stimuleert deze initiatieven en zet zich ervoor in dat de gemeente zelf ook initiatieven gaat 
opzetten, bijvoorbeeld door het organiseren van festiviteiten. 
 
NIEUWE VLAARDINGERS EEN THUIS BIEDEN 
Hier geboren of van ver gekomen; iedereen die in Vlaardingen woont hoort erbij. Voor nieuwe Vlaardingers 
realiseren we mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Dit kan een opstap zijn naar betaald werk, is goed voor 
sociale contacten en voor het ontwikkelen van de Nederlandse taal. We treden hard op tegen discriminatie 
en uitsluiting. Tegelijkertijd hebben we oog voor de zorgen die leven in de stad wat betreft de meer divers 
wordende samenleving. 
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CULTUUR, BEWEGEN EN SPORT 

CULTUUR EN SPORT VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK 
Sport en cultuur moeten toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente zal hiervoor voorzieningen treffen, 
waarbij extra aandacht zal zijn voor mindervaliden. Hierin wil de PvdA Vlaardingen een wisselwerking. Aan 
de ene kant worden verenigingen ondersteund door de gemeente. Als tegenprestatie vraagt de PvdA 
Vlaardingen dat verenigingen extra aandacht schenken aan kinderen met een achterstand, en zorgen dat 
deze gefaciliteerd worden om toegang te krijgen tot sport en cultuur. 
 
Organisaties vervullen steeds meer een sociaal-maatschappelijke functie in de stad en participeren actief in 
en met de gemeenschap voor jonge, oude en nieuwe inwoners. 
 
SCHOOLZWEMMEN VOOR ALLE BASISSCHOLIEREN 
Wij zien zwemmen als een basisvaardigheid die ook voor iedereen toegankelijk moet worden gemaakt. 
Daarom introduceren we het schoolzwemmen voor alle basisschoolleerlingen, waarbij het doel is dat ieder 
kind in Vlaardingen in het bezit is van een zwemdiploma. 
 
BESTAANDE CULTUUR KOESTEREN, NIEUWE IDEEËN ONDERSTEUNEN 
Vlaardingen kent een rijke culturele gemeenschap. De Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek, KADE40 en 
Museum Vlaardingen zijn daar voorbeelden van. Wij vinden het belangrijk dat we deze gemeenschap 
ondersteunen, zodat zij hun belangrijke taak kunnen voortzetten. 
 
De PvdA Vlaardingen staat daarnaast open voor nieuwe ideeën op cultureel gebied, omdat stilstand zeker 
in de cultuur achteruitgang betekent. Een goed cultureel klimaat is onmisbaar voor een stad waarin het prettig 
leven is. 
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MOBILITEIT 

VERGROTEN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID VAN VOETGANGERS EN FIETSERS 
Iedereen moet zich veilig voelen in het verkeer. Dit betekent dat we onveiligheid in het verkeer moeten 
tegengaan door bijvoorbeeld te handhaven op verkeersovertredingen, en dat we onduidelijke 
verkeersituaties moeten verduidelijken. De PvdA Vlaardingen stimuleert vergroening van mobiliteit. We 
zetten in op het verantwoord gebruik van deelscooters en deelauto’s en weren vracht- en vervuilend verkeer 
uit de binnenstad. Het gebruik van deelscooters wordt gestimuleerd en gereguleerd, waardoor de overlast 
van deelscooters wordt aangepakt. Rondom scholen creëren we veilige autoluwe zones en ontmoedigen we 
het gebruik van de auto wanneer kinderen naar school gebracht worden. 
 
VERKEERSKNELPUNTEN IN DE STAD OPLOSSEN 
De stad moet bereikbaar blijven. De komst van de Blankenburgtunnel zal de bereikbaarheid van Vlaardingen 
vergroten, wat gaat leiden tot meer verkeersdrukte in en om de stad. De Marathonweg zal hierdoor 
waarschijnlijk meer en meer vastlopen. Samen met deskundigen en het bedrijfsleven wordt naar oplossingen 
gezocht om de impact van het vrachtverkeer te minimaliseren en zo voor goede doorstroming te zorgen. 
 
VOLDOENDE EN GOED TOEGANKELIJK OPENBAAR VERVOER VOOR IEDEREEN 
Iedereen moet gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dit geldt ook voor mensen met een 
beperking, bijvoorbeeld door het geschikt maken van de haltes van het OV. Voor hen blijft ook aanvullend 
openbaar vervoer beschikbaar. De PvdA Vlaardingen wil dat een voorziening als Argos Mobiel terugkeert, 
vanwege de laagdrempeligheid en de flexibiliteit van deze voorziening. 

Foto:	Reaperexpress	
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en	
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DUURZAAMHEID EN MILIEU 

INZETTEN OP CIRCULAIRE ECONOMIE EN DUURZAAMHEID 
De basis van de circulaire economie is dat alles wat we gebruiken aan het eind van de levensduur weer 
eenvoudig kan worden ingezet voor hetzelfde soort gebruik (hergebruik) of door toepassing in iets anders 
(herbruikbaarheid). 
 
Om hier stappen in te zetten wordt bijvoorbeeld walstroom in de havens aangelegd, waardoor schepen niet 
langer stationair hoeven te draaien. Ook worden (sport)verenigingen gestimuleerd hun accommodatie(s) te 
verduurzamen bijvoorbeeld door te investeren in betere isolatie. De gemeente zal inzetten op circulair en 
duurzaam inkopen. Hierbij moet de voorkeur gegeven worden aan het gebruik van het product of de dienst, 
in plaats van het bezit ervan. 
 
MOGELIJKHEID TOT VERDUURZAMING VAN WONINGEN  
Om het aantrekkelijk te maken om een koopwoning te verduurzamen wordt onderzocht welke mogelijkheden 
er zijn tot het verstrekken van goedkope leningen en/of subsidies. Bijvoorbeeld het vooraf verstrekken van 
subsidie in plaats van achteraf, zodat de uitgave aan het begin voor de inwoners lager is en er mogelijk 
sneller tot verduurzaming wordt overgegaan. Ook moet worden onderzocht welke Europese subsidies er zijn 
om bijvoorbeeld sociale huurwoningen van woningcorporaties te verduurzamen. Dit leidt tot een beter 
leefklimaat en lagere energielasten voor de bewoner. 
 
AFVALPASJESSYSTEEM WORDT GEËVALUEERD 
Het afvalpasjessysteem leidt bij veel inwoners tot frustratie. Even iets weggooien in een afvalcontainer is er 
niet meer bij, hiervoor is de afvalpas nodig. Dit leidt tot irritatie, meer zwerfafval en vuil dat naast de containers 
wordt geplaatst. We zullen daarom in samenwerking met Irado evalueren of het afvalpasjessysteem moet 
blijven bestaan. Het scheiden van afval wordt wel gecontinueerd; hierbij wordt ook onderzocht of de 
nascheiding van afval zoals nu in Vlaardingen gebeurt voldoende milieuwinst heeft opgeleverd.

Foto:	mattwalker69	
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/	
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LOKALE DEMOCRATIE 

KOSTEN VOOR DE INWONER 
De afgelopen twintig jaar heeft de PvdA Vlaardingen ervoor gestreden dat lokale lasten in Vlaardingen niet 
hoger waren dan het gemiddelde van Nederland. Echter juist in de afgelopen periode zijn de lokale lasten 
exceptioneel gestegen. De PvdA zal blijven strijden voor een beperkte lastenontwikkeling en voor gedegen 
financieel beleid in Vlaardingen. 
 
NIET HET BUDGET STAAT CENTRAAL, MAAR DE MAATSCHAPPELIJKE 
MEERWAARDE 
De PvdA Vlaardingen waardeert Vlaardingers die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst en 
die van onze stad. Door meer mogelijkheden te bieden voor zelforganisatie en meer inspraak te organiseren 
zorgt de PvdA Vlaardingen voor meer betrokkenheid bij de stad en versterken we de lokale democratie. 
 
MEER MOGELIJKHEDEN VOOR EIGEN BEHEER EN VERGROTING SOCIALE 
SAMENHANG 
We moedigen vereniging van inwoners aan, omdat dit tot gemeenschapszin en zorg voor de buurt leidt. 
Daarom zal altijd eerst gekeken worden of er behoefte is aan beheer van zaken als plantsoenen, parken en 
speeltuinen door de gemeenschap. Wanneer dit het geval is zullen inwoners hierin ondersteund worden. 
Openbare voorzieningen waar weinig animo is voor zelfbeheer zullen natuurlijk door de gemeente beheerd 
blijven. Niet alleen op het gebied van het beheer worden initiatieven van inwoners omarmd. Alle initiatieven 
die leiden tot meer gemeenschapszin, sociale cohesie, veiligheid, vergroening en duurzaamheid worden 
omarmd en ondersteund. Dit vraagt om een kanteling in het denken over het betrekken van inwoners. 
Inwoners moeten meer betrokken worden bij beheer en ondersteund worden in het ontplooien van 
initiatieven. Op deze manier bereiken we meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid van inwoners voor 
hun buurt en gemeenschap. 
  

Foto:	Omroep	Vlaardingen	
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en	

Foto:	LeshyNL	
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/	
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PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022  
Dit is het programma van de Partij van de Arbeid (PvdA) Vlaardingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022. In dit programma worden voor twaalf thema’s de belangrijkste speerpunten benoemd waaraan de 
PvdA invulling wil geven. 
 
PROGRAMMACOMMISSIE 
Gert-Jan Alberts, Max Boes, René Keizer, Tom Romeijn, Stefanie Solleveld, Klaas Terpstra 
 
 


