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Voorwoord van de voorzitter
Beste liberalen,
Nog een paar maanden en dan weten we hoe het er de komende vier
jaar aan toe zal gaan in de Hoeksche Waard.
Op 11 december stellen we de kieslijst vast. We kunnen er trots op
zijn een brede en lange lijst te presenteren met liefst 36 leden die op
de kieslijst willen. Arnold de Man zal de lijsttrekker zijn.
En rond de feestdagen barst de campagne los. Want het zal niemand
in de Hoeksche Waard ontgaan dat er verkiezingen aankomen en er
maar één alternatief is: de VVD.
We gaan we er vol voor om campagne te voeren. Ondanks dat de situatie met corona ons
ongetwijfeld voor zal uitdagingen zal stellen. Denk je nu ook: daar wil ik ook wel eens bij zijn,
aarzel dan niet en meld je aan via campagne@vvdhoekschewaard.nl of
info@vvdhoekschewaard.nl.
Alle hulp is welkom; of dat nu is in de vorm van het helpen om campagneborden te plaatsen,
te flyeren of door een financiële bijdrage te doen. Vele handen maken het werk lichter, is
leuker en we krijgen dan meer voor elkaar.
Zie ik je de 11e december in De Drie Leliën Puttershoek bij de Algemene Ledenvergadering?
Aanvang: 10.00 uur.
Liberale groet,
Eldert de Jager
Voorzitter VVD Hoeksche Waard
Namens het bestuur

Bericht van de fractievoorzitter
Allereerst bedank ik alle leden voor het in mij gestelde
vertrouwen om wederom lijsttrekker te mogen zijn voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
Op 11 december weten we de exacte volgorde van de kieslijst,
want dan hebben alle leden hier iets van kunnen vinden. Maar
als fractie zijn we verheugd dat zowel de raadsleden als
burgerraadsleden allemaal hun schouders onder een nieuwe
termijn willen zetten, aangevuld met nieuwe kandidaten waar
we nu al mee samenwerken om de campagne vorm te geven
en een team te worden.
Kortom: we gaan ervoor om de VVD de grootste te maken in de Hoeksche Waard!
In een periode richting gemeenteraadsverkiezingen zal het college niet komen met nieuwe
ideeën of initiatieven. De meeste plannen (goed en slecht) zijn de revue al gepasseerd.
Mogelijk zit er nog een addertje onder het gras, wat bij de verkiezingen als een verrassing
over ons hen wordt gestort. Niettemin zullen we toch kritisch blijven op de beoordeling
daarvan. Ook in de raadszaal lijkt de campagne al volop aan de gang. De proefballonnen
vliegen je om de oren en iedereen heeft opeens overal nadrukkelijk een - vaak mager
onderbouwde - mening over
Achter de schermen lopen sommige partijen al nadrukkelijk te lonken over een mogelijke
samenwerking na de verkiezingen. In de eerste plaats bepaalt de kiezer nog welke partijen
aan zet kunnen komen. Wij houden vast aan onze lijn van constructief en optimistisch
besturen en beloven geen gouden bergen als we die niet kunnen leveren.
Voor nu richten we ons op het aandringen op verbeteringen in de bereikbaarheid en het
opletten dat er geen verkiezingscadeautjes worden uitgedeeld door overhaaste besluiten te
nemen.

Arnold de Man
Fractievoorzitter

Kom je ook een keer langs?
Vind je het leuk om eens een kijkje te nemen in de keuken van de fractie? Je bent van harte
welkom. We vergaderen regelmatig op maandagavond van 20 tot 22 uur. Vanwege corona
nu wel digitaal. Klik hier om je belangstelling kenbaar te maken

.

Politiek nieuws uit de fractie
Begroting 2022-2026
Het grote agendapunt in deze periode is
vooral de begroting periode 2022-2026
geweest. Zoals gebruikelijk in een
verkiezingsjaar zijn er geen bijzondere
zaken aan de orde gesteld. De VVD heeft
ingestemd met de (meerjaren-) begroting.
De begroting is weliswaar beleidswarm en
financieel net sluitend. Als VVD maken we
ons wel zorgen over de financiële positie
op de langere termijn. De financiën staan
onder druk en we moeten nog rekening
houden met mogelijke tegenvallers die
nog niet in de begroting zijn geraamd. We
kunnen niet blijven putten uit de algemene
reserves voor structurele tekorten. Daarom
hebben we als VVD aangedrongen op het
maken van keuzes. Het verhogen van de
belastingen is voor ons geen optie, zolang
er nog mogelijkheden zijn om besparingen
door te voeren.
Fietspad Korteweg
Een jarenlang dossier is eindelijk positief
afgesloten. Met veel inspraak en overleg
met inwoners heeft geleid tot een mooi
besluit: het fietspad aan de Korteweg
wordt aangelegd. Het kostte politieke
partijen en inwoners de nodige moeite om
de wethouder in beweging te krijgen en te
luisteren naar de wensen en niet zijn eigen
zin door te duwen. Maar gelukkig is, mede
in overleg met onze VVD-fractie van het
Waterschap, een oplossing tot stand
gekomen.
Visie Vrijetijdseconomie
De VVD heeft ingestemd met de visie.
Deze wordt uitgewerkt tot een plan van
aanpak met bijbehorende begroting. We
hebben wel aangedrongen op meer
daadkracht en een open, moderne
opstelling als het gaat om het invullen van
vrije tijd. Daarbij hebben we ook
aangehaald dat voor veel Hoeksche
Waarders die alle dagen van de week
gewenst is. Hierin werden we door
meerdere partijen gesteund.

Visie Welzijn, Wonen en Zorg
De VVD steunt deze visie, omdat hierin
ook wordt uitgegaan van de eigen kracht
en mogelijkheden van mensen. Waar
mogelijk kan iedereen op oudere leeftijd
zelf bepalen hoe en waar hij of zij woont
en hoe ondersteuning wordt geregeld.
Waar nodig, steken we vanuit de
gemeente een hand uit om te helpen.
Sporthal Strijen
De VVD heeft ingestemd met het
renoveren en verduurzamen van de
sporthal in Strijen. Hiermee komt een
einde aan een jarenlang uitstel en kan ook
Strijen binnenkort weer beschikken over
een goede accommodatie.
Wegencategoriseringplan
In september heeft het college een valse
start gemaakt met het
Wegencategoriseringsplan binnen de
bebouwde kom. Dit plan moet richting
geven aan een duurzame en veilige
aanpak van het gemeentelijk wegennet is
(nog) niet vastgesteld. De raad wenst
meer inzicht te krijgen over de planning,
prioritering en financiële aspecten van
deze belangrijke wegenaanpassing.
Verwacht wordt dat hier snel meer
duidelijkheid over ontstaat waarbij met
name de grote knelpunten op het gebied
van de verkeer en veiligheid beter op de
agenda kunnen komen.
Verkeerssituatie Numansdorp.
Al eerder hebben wij gewezen op de grote
problemen in de Numansdorpse
verkeerssituatie (met name de
verkeerssituatie in het Centrum) en heeft
de wethouder het VVD-initiatief voor een
meer strategisch onderzoek en
uitvoeringsplan voor geheel Numansdorp
overgenomen. Onze fractie houdt de
aandacht scherp om snel met
onderzoeksresultaten en mogelijke
verbeteringen (korte en lange termijn) naar
buiten te komen. Wij zetten ons
nadrukkelijk in voor een goede participatie
van alle belangengroepen.

Het verkiezingsprogramma op hoofdlijnen
Recent is het verkiezingsprogramma vastgesteld. We zullen dit in januari openbaar maken,
omdat we onze “concurrenten” niet op ideeën willen brengen.
Het hele programma is tot stand gekomen met in gedachten de zogenaamde Stip aan de
Horizon, onze Hoeksche Stip. Deze Stip is een visie op de Hoeksche Waard over een jaar of
tien. We blikken vooruit op hoe we de Hoeksche Waard graag willen zien als liberalen. Het
programma geeft weer welke stappen we de komende vier jaar willen zetten om die stip te
bereiken.
Hieronder kunt u de stip lezen:

Hoeksche Waard blijft, wordt beter
Wonen, werken, leven, ontwikkelen en recreëren doe je in de Hoeksche Waard. De VVD
gaat aan de slag om de Hoeksche Waard dynamischer, levendiger en beter bereikbaar te
maken met behoud van de kernkwaliteiten. We bewaren het goede en creëren nieuwe
tradities. Een moderne, gastvrije, innovatieve en ruimdenkende Hoeksche Waard, waar je
zelf jouw keuzes kunt maken voor jouw toekomst. Je voelt je thuis in de Hoeksche Waard!
Hoe de VVD de stip aan de horizon voor de Hoeksche Waard ziet, lees je hieronder. De VVD
wil dit de komende jaren graag samen met jou verder vormgeven.

De Hoeksche stip
De Hoeksche Waard is het gebied waar je vanuit de stedelijke drukte de ruimte en het
groen/blauw vindt om te wonen, werken of recreëren. Recreëren op, in en aan het water het
kan in de Hoeksche Waard. Zeven dagen per week kan je ervoor kiezen om overal te
winkelen. De toeristische en recreatieve voorzieningen zijn op een hoog niveau door goede
samenwerking tussen de gemeente en ondernemers.

Het mooie open landschap is behouden gebleven door goed geplande woningbouw
aansluitend aan de bestaande dorpen en op inbreilocaties eventueel met beperkte
hoogbouw in de grotere dorpen. Er zijn voldoende woningen. Je bepaalt zelf hoe en waar je
woont, je leven lang. Als jong gezin of starter kan je jezelf vestigen of blijven in de Hoeksche
Waard, omdat je er veilig en goed kunt wonen. Er is voldoende aanbod aan onderwijs (basismiddelbaar-beroeps), winkels, horeca, vrijetijdsbesteding, evenementen en werk.
In de Hoeksche Waard kan je volop bewegen en sporten in goede accommodaties. Er zijn
kleinschalige cultuurvoorzieningen en voor grootschalige cultuur en theaters kun je op een
steenworp afstand terecht in de grotere buurgemeenten. Je kan bovendien nog steeds
blijven genieten van de lokale evenementen en traditionele activiteiten, die onlosmakelijk met
de Hoeksche Waard en haar dorpen zijn verbonden.
Je kan erop rekenen dat zorginstellingen vraaggericht en niet aanbodgericht werken. Als
mantelzorger of vrijwilliger word je ondersteund. Als je ouder wordt kies je zelf of je thuis blijft
wonen of gebruik maakt van de voorzieningen die de gemeente je biedt. De zorg die de
gemeente biedt is gebaseerd op jouw behoefte en keuzes en altijd ondersteunend aan jouw
eigen mogelijkheden.
Er is volop werk in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard werkt op het gebied van
economie nauw samen met partners in de regio. Door een actief vestigingsbeleid, het
wegnemen van belemmeringen en de unieke ligging van Hoeksche Waard tussen twee grote
havensteden, weten ondernemers de weg naar Hoeksche Waard te vinden. Als ondernemer
heb je volop ruimte om te innoveren en te experimenteren. Innovatieve, moderne bedrijven
uit de sectoren duurzaamheid, hightech en kennis weten de Hoeksche Waard te vinden. Dit
geldt ook voor de landbouwsector.
Je woont in een gemeente die realistisch omgaat met klimaat- en
duurzaamheidsvraagstukken en waar draagvlak voor is. Je wordt hierbij uiteraard bij
betrokken. De Hoeksche Waard voldoet aan de klimaatdoelstellingen op een inpasbare en
betaalbare manier. Niet meer en niet minder. Aardwarmte, zonne-energie en andere
alternatieven voorzien zoveel mogelijk in de energiebehoefte. Zonnepanelen staan zoveel
mogelijk op daken en “snippergrond” en niet op goede landbouwgrond.
Je kan de Hoeksche Waard goed bereiken, omdat de A4-Zuid is aangelegd en de
verbindingen met de sneltram en treinstation Barendrecht bestaan vanuit het busstation en
Oud-Beijerland. Aan zowel de noord- als zuidrand van ons eiland vind je bij A29 een goed
bereikbaar transferium met parkeergelegenheid. Ook is de Hoeksche Waard opgenomen in
het waterbusnetwerk. De N217 is opgewaardeerd en de doorstroom is verbeterd. Door
goede en veilige wegen, snelfietspaden en openbaar vervoer kom je ook in de Hoeksche
Waard snel op je bestemming.
Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw keuzes en jouw leven in de Hoeksche Waard. De
gemeente maakt dit mogelijk en helpt je als het nodig is. De gemeente is van en voor jou. De
dienstverlening is modern en efficiënt, want je woont ook in een gemeente die de lasten voor
jou zo laag mogelijk houdt.

Namens de programmacommissie
(odila.sibrijns@gemeentehw.nl)

Help de VVD naar winst!
Lijkt het je leuk om mee te doen met de campagne? We kunnen alle hulp gebruiken. Wil je
samen met andere VVD-vrijwilligers helpen verkiezingsborden te plaatsen, te flyeren bij
evenementen of met canvassen? Aarzel niet en meld je aan via
campagne@vvdhoekschewaard.nl
Heb je geen tijd of geen zin, maar wil je wel bijdragen? Dan is een bijdrage aan de
campagne pot van harte welkom. Je kunt je bijdrage overmaken op:
Bankrekeningnummer NL69 ABNA 0543 4376 47
Ten name van: Volkspartij Vrijheid en Democratie, o.v.v. Campagne VVD HW GR2022
Enorm bedankt voor je steun!

plaats stond, had daar andere opvattingen
over.
Zelf ben ik altijd zoekende naar het
evenwicht; er is meer dan werk, maar mijn
werk als Manager Arbeidsvoorwaarden bij
ECT in Rotterdam heeft ook in mijn leven
een belangrijke plaats.

De doorgeefpen
De politieke betrokkenheid heb ik
meegekregen van mijn grootvader, die
wethouder is geweest in de gemeente
Maasdam voordat het met Westmaas,
Mijnsheerenland, Heineoord en
Puttershoek werd samengevoegd tot
Binnenmaas.
Zowel mijn vader als mijn opa waren
werkzaam in de agrarische sector, waarbij
hard werken en presteren centraal
stonden. Voor mijn opa werd het belangrijk
om naast zijn werk ook maatschappelijk
wat te betekenen. Mijn vader waar werk
en geld verdienen duidelijk op de eerste

Een leven waar alleen werken centraal
staat is voor mij niet aansprekend, sterker
nog: het staat ontwikkeling in de weg. Bij
alle drie de generaties is de politieke
voorkeur altijd de VVD geweest. Voor alle
drie de generaties is gemeenschappelijk
dat we kritisch maar ook loyaal zijn aan de
eigen partij. Een partij waar ontwikkeling
en eigen verantwoordelijkheid worden
gestimuleerd, waarbij de beginselen van
de VVD leidend zijn en waar er voor een
ieder de mogelijkheid is om deze net iets
anders in te vullen.
Mijn echtscheiding in 2012 zorgde ervoor
dat ik invulling ging geven aan mijn altijd al
aanwezige politieke belangstelling. Ik
wilde naast werken, tennissen en sport
volgen iets anders doen. Daarbij kwam dat
ik meer vrije tijd kreeg doordat mijn zoon
Lars en mijn dochter Sophie bij hun
moeder bleven wonen.

In 2014 werd ik raadslid en direct
fractievoorzitter in de gemeente
Binnenmaas met Wouter Joosten als
wethouder. We waren een super
enthousiast team ook al ontbrak het Niels
Polet en mij aan ervaring. Maar met
mederaadslid Dirk Groeneveld en een
constructieve steunfractie werd dat
opgevangen.
In 2019 na de herindeling kwam ik terecht
in een meer ervaren fractie en had zelf
ook de nodige ervaring opgedaan. We
werden wat serieuzer dan het team van
Binnenmaas, waarbij na een slechte
verkiezingsuitslag iedereen ervan
overtuigd was dat we moesten werken om
een stabiele betrouwbare fractie te zijn.
Wij realiseren ons dat een goede
verkiezingsuitslag in 2022 keihard nodig
is, want dat is de beste waarborg om deel
uit te kunnen maken van een college en
de beste mogelijkheid om de Hoeksche
Waard liberaler te maken. Het is ook de
beste waarborg om de Hoeksche Waard
verder te ontwikkelen op voor de VVD
belangrijke thema’s als wonen, werken en
bereikbaarheid.
Het mooiste is een Hoeksche Waard om
trots op te zijn om daar te wonen, waarin
het goede blijft behouden en waar volop
ruimte is voor ontwikkeling en verandering.
Wat mij betreft staat centraal om goed,
veilig en plezierig te wonen in de
Hoeksche Waard met goede
voorzieningen.
Een Hoeksche Waard met een
aansprekender vestigingsklimaat voor
ondernemers en daardoor meer
werkgelegenheid en daarnaast een goede
bereikbaarheid van werk net buiten de
Hoeksche Waard.
Léon Niemantsverdriet
Raadslid
PS: Hierbij geef ik de pen door aan GertJan Stapper voor de volgende nieuwsbrief.

Ook bijdragen? Stuur je bijdrage (max 400
woorden) naar: info@vvdhoekschewaard.nl

