Flink wat huiswerk voor de Hoeksche Waard
VVD trekt conclusies na bijna 2.000 persoonlijke gesprekken

De afgelopen maanden
heeft de VVD als enige
partij bij bijna tweeduizend
inwoners van de Hoeksche
Waard aangebeld met de
vraag of ze tevreden waren
in hun buurt of dorp.
De reacties waren positief
en over het algemeen
is men tevreden. Als
voornaamste conclusie
komt echter toch naar voren
dat de gemeente zeker nog
flink wat huiswerk heeft als
het gaat om leefbaarheid
en woongenot. Hieronder in
het kort de vijf belangrijkste
punten, die in alle dorpen
naar voren kwamen.

Martijn Filak, nummer 5 op
de lijst: “Voor de VVD is
het duidelijk: een winkelier
bepaalt zelf of hij of zij de
winkel opendoet op zondag.
Net zoals de consument zelf
uitmaakt of hij gaat winkelen
op zondag. We zien nu
dat kooplustige Hoeksche
Waarders noodgedwongen
naar omliggende gemeenten
gaan als zij op zondag willen
gaan winkelen. Dat kan toch
niet de bedoeling zijn? Wat
ons betreft, laten we die
vrijheid bij de ondernemers
en hun klanten. En voor
veel mensen is de zondag
bij uitstek de dag om te
sporten of te recreëren.
Daarom willen we ook
graag dat de zwembaden
en sportaccommodaties op
zondag open kunnen zijn,
zodat iedereen die dat wil
daar gebruik van kan maken.”

Onderhoud openbare weg
en groen
Er moet meer en beter
onderhoud komen van straten
en groenvoorzieningen.
Stoeptegels die losliggen,
onkruid dat tot aan je
middel in de perken groeit,
brandnetels die een meter
hoog naast het fietspad
groeien. De voorbeelden zijn
legio. In ieder dorp geven de
bewoners aan zich te storen
aan de matige kwaliteit.
Reden voor de VVD om
meteen vragen te stellen
aan het college om met een
kwaliteitsmeter te komen.
Lijsttrekker Arnold de Man:
“We hebben onder dit college
een beleid vastgesteld, waarin
veel geld wordt uitgegeven
aan onderhoud van groen
en openbare ruimte. Het kan
toch niet zo zijn dat we niets
doen met deze geluiden?
Dus willen we dat er een
kwaliteitsmonitor komt. En
het moet duidelijker zijn waar
inwoners met hun meldingen
naartoe kunnen. Nu lijkt het
wel of er na de melding in de
Fixi-app of een telefoontje
niets meer gebeurt.”
Hij vervolgt: “Voor de VVD
is het onacceptabel dat
mensen met een beperking
nu gehinderd worden in hun
functioneren door losliggende
stoeptegels of zich verwonden
aan struiken of brandnetels.
De openbare ruimte moet
heel, schoon en veilig zijn.”
Uitgaansmogelijkheden
voor de jongeren
Vrijwel in ieder dorp melden
de bewoners, dat ze het best
begrijpen dat de jongeren op
straat rondhangen en baldadig
zijn. Ze vervelen zich, want
ze kunnen nergens heen. De
jeugdhonken zijn gesloten,
kroegen laten niemand onder
de 18 toe en verder is er ook
niet veel te beleven.
Richard Croonenberg,
nummer 3 op de lijst: “Er
is heel weinig te beleven
voor de jeugd tussen de 14
en 18 jaar, want ze kunnen
nergens terecht. Ik ben zelf
18, dus ik weet heel goed hoe
vervelend dat is. Wij willen
graag dat er in ieder dorp de
mogelijkheid is voor jongeren
om met elkaar te chillen.
Daarom gaan we dat mogelijk

En wat gaat de VVD hier
allemaal aan doen?

maken. Als eerste willen we
de Jeugdraad vragen hoe zij
dat zien. En aan ondernemers
die daar ideeën over hebben,
bieden we volop de ruimte
voor initiatieven. Op die
manier heeft de jeugd in ieder
dorp iets leuks te doen en
de mogelijkheid om elkaar
te ontmoeten en stoppen
we hopelijk de overlast in de
wijken.”
Betere bereikbaarheid met
auto, ov en fiets
Het wegennet en de dijken
van de Hoeksche Waard
begint te kraken onder het
toegenomen verkeer. De
files op de N217 en de A29
zijn berucht. Maar ook de
dorpen Numansdorp en
Oud-Beijerland zuchten
onder een sterk toegenomen
verkeersstroom.
“We zijn in gesprek met
VVD-minister Mark Harbers
en VVD-gedeputeerde
Frederik Zevenbergen
over onze ideeën om de
Hoeksche Waard van binnen
en buiten beter bereikbaar
te maken met zowel de auto
als het openbaar vervoer
en veilige fietsverbindingen.
De problemen met de
nieuwste dienstregeling
van Connexxion zijn ook
onderwerp van gesprek”, geeft
raadslid en nummer 2 op de
lijst Odila Sibrijns aan.
“Wij hebben de afgelopen
jaren met een aantal
initiatieven de raad en het
college meekregen om de
gewenste veranderingen
door te voeren. Zo hebben
we de aandacht niet laten
verslappen voor de drukte in
Numansdorp en bereikt dat
er sneller aan een oplossing

wordt gewerkt. Gelukkig
heeft het college onze zorgen
over de Haringvlietbrug
overgenomen en samen
met onze acties richting
de Tweede Kamer en het
ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat hebben we
bereikt, dat de brug in ieder
geval met alle rijstroken open
is gebleven.”
Bouwen in ieder dorp
Iedereen maakt zich ongeacht het dorp, leeftijd of
eigen woonsituatie - zorgen
over het gebrek aan woningen
voor jongeren, starters en
ouderen.
Leon Niemantsverdriet,
raadslid en nummer 4
op de lijst kan het niet
genoeg benadrukken: “We
moeten aan de slag om zo
snel mogelijk veel en ook
betaalbare woningen te
bouwen om aan de vraag
te voldoen. Hoe houden we
onze gemeente levendig
en dynamisch als hier geen
jongeren meer kunnen
wonen? We willen toch
dat de winkels en scholen
openblijven, verenigingen
nieuwe leden krijgen en
dat de lokale ondernemers
voldoende personeel
kunnen vinden en kunnen
uitbreiden? De VVD vraagt
hier al jarenlang aandacht
voor en ziet dit als één van
de belangrijkste thema’s
voor de komende jaren.
Daarom hebben we al
contacten gelegd met onze
provinciale en landelijke
VVD-bestuurders, zodat
we hen kunnen overtuigen
van het belang om de
Hoeksche Waard een groter
bouwquotum te geven.”
Gaan we dan de hele

Hoeksche Waard volbouwen?
“Nee, natuurlijk niet,” reageert
Niemantsverdriet. “We
bouwen zoveel mogelijk in
de dorpen of ertegenaan.
We koesteren onze mooie
Hoeksche Waard met haar
polders en mooie natuur. We
kunnen zeker slimmer gebruik
maken van de beschikbare
ruimte. Daarom willen we met
inwoners, natuurorganisaties,
agrariërs en ondernemers een
gebiedsplan maken voor de
hele Hoeksche Waard.”
Ook op zondag is er wat te
beleven
Voor de één is de zondag
een rustdag, voor de ander
een dag om te ondernemen
of te recreëren. Uit veel van
de gesprekken met inwoners
komt naar voren dat het een
grote wens is om de winkels
en sportaccommodaties
op zondag open te kunnen
hebben. Ook ondernemers
geven aan, hier behoefte aan
te hebben.

“Voor de VVD is het belangrijk
dat we vooruitkijken en liefst
langer dan de komende vier
jaar. Waar willen we over
10 jaar zijn met Hoeksche
Waard? Wij zetten een stip
aan de horizon en noemen
dat de “Hoeksche Stip”.
Daarop hebben we ons
verkiezingsprogramma
gebaseerd met concrete
plannen voor de komende
vier jaar op weg naar het
over tien jaar bereiken van de
“Hoeksche Stip”.
Naast de bovenstaande
punten komen bijvoorbeeld
ook onze speerpunten, zoals
werken en ondernemen,
recreatie en toerisme,
veiligheid, duurzaamheid en
lage lasten aan bod. Ondanks
corona hebben we gelukkig
toch nog veel gelegenheid
gehad om met veel inwoners
in gesprek te gaan. En zij
weten ons ook te vinden als
hen iets van het hart moet”,
aldus Arnold de Man.
Voor meer informatie: ga naar
www.vvdhoekschewaard.nl of
stuur een email naar
info@vvdhoekschewaard.nl.
Je kan VVD Hoeksche Waard
ook volgen op Facebook,
Instagram, Twitter en
LinkedIn.
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