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Voorwoord lijsttrekker
Met veel plezier presenteert D66 het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 voor Heerjansdam
en Zwijndrecht, waarin we onze plannen en ideeën voor de komende vier jaar toelichten.
De afgelopen vier jaar heeft D66 met onze drie raadsleden en onze wethouder veel bereikt.
Zo kent Zwijndrecht door onze inzet het Wattanfestival, is er een meldpunt voor inwoners,
die vastlopen in de zorg en wordt de OZB in 2018 niet verhoogd. Dat hebben we alleen
kunnen bereiken met de steun van de mensen die in Zwijndrecht wonen en/of werken.
Onze raadsleden, wethouder en bestuur zijn actief, zichtbaar en benaderbaar. Zo hebben zij
deelgenomen aan de uitdaging om afval te besparen, alcohol gebruik te verminderen en
hebben zij zich ingezet voor de voedselbank en als vrijwilliger bij evenementen. Regelmatig
gaan zij in gesprek met inwoners bij wijkplatforms, de dorpsraad of gewoon op straat. Onze
fractievergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om problemen met raadsleden,
wethouder en/of bestuur van D66 te bespreken. De komende jarenwillen we dit graag op
dezelfde manier met jullie steun voortzetten.
Wij hebben vertrouwen in de toekomst. Wij kiezen voor een gemeente waarin we samen
het goede behouden en verbeteren wat nodig is. Een Zwijndrecht waarin we de moeite
nemen om elkaar te begrijpen en waar iedereen de vrijheid heeft en voelt om te zijn wie hij
of zij wil zijn. Een Zwijndrecht waarin inwoners elkaar en de gemeente vertrouwen en waar
we inwoners een stem geven. Waar er gelijke kansen zijn, zodat iedereen zich maximaal kan
ontplooien. Een gemeente waarin we hard werken aan het milieu en duurzaamheid, zodat
onze kinderen er ook van kunnen genieten. Iedereen heeft zicht op een mooie toekomst. En
we ondersteunen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de mensen, die het op
eigen kracht niet kunnen redden.
De afgelopen jaren hebben we ons daarvoor ingezet. We zullen onze ingezette koers
doorzetten om Zwijndrecht duurzamer, socialer en beter te maken. Daarbij sluiten we aan
bij de vijf richtingwijzers van D66:
• Vertrouw op de eigen kracht van mensen en ondersteun de menselijke creativiteit;
• Denk en handel internationaal en sluit niemand uit;
• Beloon prestatie en deel de welvaart;
• Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving vanuit respect en mededogen;
• Koester de grondrechten en gedeelde waarden, met name vrijheid en gelijkwaardigheid.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
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1. Prettig wonen
In de wijken zorgen inwoners met de gemeente voor een leefbare wijk. Dit doen we door te
zorgen voor:
• Een passend woningaanbod in elke wijk
• Sociale huurwoningen beter verdelen over de Drechtsteden
• Een wijkcentrum in elke wijk
• Nieuwe duurzame woonvormen
• Groenere en waterrijke wijken
• Voorzichtig met bouwen in het buitengebied
• Slimmere en betere verlichting
• Samen zorgen voor een schone en leefbare buitenruimte
• Aantrekkelijke parken om prettig te verblijven
Een passend woningaanbod in elke wijk
Zwijndrecht kent veel verschillende bevolkingsgroepen. We willen een krachtige gemeente
zijn waar jong en oud samen de wijk leefbaar maken en houden. Spreiding van sociale
huurwoningen door onze wijken is een logische stap in deze ambitie.
Sociale huurwoningen beter verdelen over de Drechtsteden
Iedereen moet goed kunnen wonen in Zwijndrecht. Zwijndrecht heeft van alle Drechtsteden
de meeste sociale huurwoningen. D66 brengt graag meer balans in de woningvoorraad en
vraagt daarom solidariteit in de Drechtsteden, zodat een evenwichtige verdeling over de
Drechtsteden ontstaat. We verhogen de kwaliteit van de huidige huurwoningen in
samenwerking met de woningcorporaties.
Een wijkcentrum in elke wijk
Elke wijk heeft een plek nodig waar inwoners samen activiteiten kunnen ondernemen. Wij
willen dat elke wijk een duurzaam wijkcentrum heeft. Als dit gecombineerd kan worden met
andere functies, zoals scholen, dan heeft dat onze voorkeur. D66 wil dat inwoners in een
vroeg stadium worden betrokken bij veranderingen in hun wijk zodat hun wensen goed
meegewogen worden.
Nieuwe duurzame woonvormen
Er is een groeiende vraag naar nieuwe woonvormen met een kleinere impact op het milieu.
Tiny houses, kleine huizen gebouwd met duurzame materialen, zijn hier een goed voorbeeld
van. We willen dat de gemeente het bouwen van dit soort nieuwe woonvormen mogelijk
maakt en stimuleert. Ook vragen we woningcorporaties gebruik te maken van “oude” sociale
woningen en deze te moderniseren. Zo wordt Zwijndrecht ook aantrekkelijk voor mensen
die duurzaam willen wonen tegen een aantrekkelijke prijs.
Groenere en waterrijke wijken
Duurzaam, klimaatbestendig en leefbaar Zwijndrecht houdt in onze ogen in dat wijken en
tuinen groener worden en dat er meer waterpartijen komen. Bouw gaat niet ten koste van
groen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor groenere wijken. Groene daken en
verticale tuinen zijn mogelijkheden om met beperkte ruimte toch groen te behouden.
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Daarmee beperken we wateroverlast en bevorderen we de leefbaarheid. Omdat ons
uitgangspunt is dat besparing beloond wordt, geven we huishoudens met een groene tuin
subsidie bij de aanleg of korting op de rioolheffing. Het motto is: tegel eruit, groen erin. Bij
kap van markante bomen hoort de gemeente volwassen bomen terug te plaatsen voor het
groenaanzicht van de buurt.
Voorzichtig met bouwen in het buitengebied
Dankzij de inzet van D66 is het groene buitengebied behouden. We hebben ons altijd verzet
tegen bebouwing in het buitengebied en zullen dat blijven doen. Polder Buitenland in
Heerjansdam is door inzet van D66 als groen buitengebied behouden door grenzen te stellen
aan de hoeveelheid extra woningen. Met de beperkte ruimte in Zwijndrecht blijft het van
belang dat we een goed evenwicht blijven houden tussen wonen, recreëren en natuur. Een
besluit over bebouwing in het buitengebied vraagt daarmee een zorgvuldige afweging.
Eenmaal bebouwd is dit niet meer terug te draaien. Overigens heeft het moderniseren van
de bestaande woningvoorraad onze voorkeur.
Slimmere en betere verlichting
Veel inwoners hebben thuis geïnvesteerd in ledverlichting en sensoren om energie te
besparen. Dat kan ook in de buitenruimte. We willen voor Zwijndrecht een lichtplan om
lichtvervuiling te beperken, duurzaamheid te bevorderen en voldoende sociale veiligheid te
behouden. De kleur van het licht is afgestemd op de omgeving. Bijvoorbeeld: bij natuur is dit
zo gekozen dat de dieren hier het minste last van hebben. Met ledverlichting en sensoren
gaat het licht pas aan als we het nodig hebben. We willen graag een pilot starten om dit
principe toe te passen, bijvoorbeeld in het Noordpark.
Samen zorgen voor schone en leefbare buitenruimte
Vervuiling op straat zorgt dat de leefbaarheid snel achteruit gaat. Schone straten en wijken
vinden we belangrijk. We willen stimuleren dat inwoners daarin hun steentje bijdragen en
dat de gemeente zorgt voor handhaving bij vervuiling en overlast.
Aantrekkelijke parken om prettig te verblijven
Parken maken we aantrekkelijk en netjes, zodat je daar prettig kan sporten en recreëren.
Daarvoor zijn wel voorzieningen nodig, bijvoorbeeld picknickplaatsen, openbaar sanitair, een
waterpunt en ook horeca. Met duurzame verlichting is het ’s avonds ook veilig om in onze
parken te verblijven. Vanzelfsprekend zorgen we er samen voor dat de parken schoon en
heel blijven.
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2. Samen leven
We staan voor een gemeente waar je je thuis voelt. Daarom vinden we de volgende
onderwerpen belangrijk:
• Passende hulp of zorg
• Goed oud worden
• Aandacht voor de jeugd
• Vooruitstrevend minimabeleid
• Oog voor elkaar
• Gastvrije gemeente
• Regenbooggemeente
Passende hulp of zorg
We gaan uit van de eigen kracht van mensen. Tegelijkertijd weten we dat iedereen op enig
moment zorg nodig heeft. D66 investeert in gezondheid en preventie. Als je zorg nodig hebt
dient dat snel en laagdrempelig beschikbaar te zijn. We willen dat zorgverleners
samenwerken en dat regelingen op elkaar aansluiten (ontschotten). We streven naar
passende zorg die toegankelijk is. Het persoonsgebonden budget moet beter geregeld
worden. Daarmee sluiten we aan bij het verdrag van de VN, dat richtlijnen geeft voor
toegankelijke zorg en omgeving.
Veilig opgroeien is een recht van kinderen. D66 wil dat snel gesignaleerd wordt als dit niet
mogelijk is. Daarvoor werkt onze gemeente samen met corporaties, jeugd- en wijkteams en
scholen. Iedereen met een signaal over problemen in een gezin kan zich melden en wordt
serieus genomen. Als we merken dat een kind in gevaar is en er heeft een zorgvuldige check
plaatsgevonden met ouders en omgeving, moeten er volgens D66 geen financiële
belemmeringen zijn om in te kunnen grijpen. We vragen speciale aandacht voor de overgang
van jeugdzorg naar volwassenenzorg, zodat de behoeften van het jongeren centraal staan.
D66 is ervan overtuigd dat door maatwerk te bieden je het meest geholpen bent. De
zorgbehoefte hoort daarbij bepalend te zijn.
Goed oud worden
We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig in onze eigen omgeving blijven wonen. Het
D66 gedachtengoed gaat uit van de eigen kracht en de eigen inbreng van mensen. We
omarmen eigen regie, waardige zorg en een samenleving waarin iedereen volwaardig kan
meedoen. We stimuleren levensloopbestendig wonen in alle wijken. In buurten en wijken
kun je veilig wandelen naar voorzieningen en heb je mogelijkheden om mensen te
ontmoeten. De wijkagent is bekend en bereikbaar. Als je niet meer zelfstandig kunt wonen,
wil D66 dat er een passende zorgvoorziening in je vertrouwde omgeving beschikbaar is. Met
voldoende groen en water in de omgeving is het prettig wonen voor ouderen in Zwijndrecht.
Aandacht voor de jeugd
Het hoort voor jongeren leuk te zijn om op te groeien in Heerjansdam en Zwijndrecht. Naast
goed onderwijs is er genoeg te doen op het gebied van sport. Wel zouden de
cultuurvoorzieningen nog beter kunnen. Kinderen brengen het grootste deel van hun tijd
door in de schoolomgeving. Die omgeving hoort uitdagend, schoon en groen te zijn en het
leren makkelijker te maken. Daarom vindt D66 moderne en duurzame schoolgebouwen
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nodig. We vinden dat schoolgebouwen ook voor andere activiteiten te gebruiken moeten
zijn en streven daarom naar multifunctionele accommodaties.
Vooruitstrevend minimabeleid
Er zijn mensen die in financiële problemen komen. Met tijdig hulp zoeken en tijdig signaleren
kan gezorgd worden dat mensen snel weer de regie over hun leven kunnen nemen.
Daarvoor is nodig dat de overheid als grote schuldeiser meer en in een eerder stadium
meewerkt aan schuldsanering. D66 wil vooruitstrevend armoedebeleid om financiële en
psychische belasting van armoede terug te dringen. Daarbij schuwen we experimenten niet.
D66 heeft zich hard gemaakt tegen de tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Daarom
heeft de regio dit ook nog niet doorgevoerd. Een positieve stimulans waardoor mensen
worden geholpen om aan het werk te gaan spreekt ons meer aan.
Oog voor elkaar
Eenzaamheid komt vaker voor dan we denken, maar is niet zomaar op te lossen. Meer
sociale cohesie in de buurten en wijken zorgt dat inwoners meer naar elkaar omkijken.
Daarmee is het makkelijker om mee te blijven doen en meer mensen te kennen in de eigen
omgeving. Dat is wat D66 wil bereiken.
Gastvrije gemeente
We hebben een aantal vluchtelingen opgevangen in Zwijndrecht. Wij vinden dat er ruimte
genoeg is in Zwijndrecht om mensen uit een andere cultuur op te nemen. Om nieuwkomers
zich snel thuis te laten voelen is meedoen aan onderwijs, sport, cultuur en werk van belang.
D66 vindt dat snelle inburgering noodzakelijk is. D66 is voor degelijke opvang van
uitgeprocedeerde vluchtelingen en vindt dan ook dat het kabinet verantwoordelijk is voor
deze sobere opvang zoals de bed, bad, brood regeling. Dit is beter dan ze te laten zwerven in
de illegaliteit.
Regenbooggemeente
Je woont in Zwijndrecht, dat is je thuis en daar moet je je thuis voelen. D66 wil dan ook dat
Zwijndrecht een Regenbooggemeente wordt. Een gemeente waar we met elkaar werken aan
het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Extra aandacht gaat hierbij uit
naar onze roze ouderen.
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3. Onderwijs, sport en cultuur voor iedereen
Onderwijs, sport en cultuur zijn belangrijk voor onze inwoners. Daarom zijn wij voorstander
van:
• Sport en cultuur voor iedereen
• Sporten als basis voor gezondheid
• Een eigen theater en evenemententerrein
• Van school naar baan
• In elke wijk een duurzaam schoolgebouw
Sport en cultuur voor iedereen
Sport en cultuur horen vanzelfsprekend en toegankelijk te zijn voor iedereen, ook voor
mensen met een laag inkomen. D66 stimuleert dat iedere inwoner, jong en oud, kan
bewegen en sporten in Zwijndrecht. Dat doen we door sportverenigingen te ondersteunen
en te zorgen dat je in Zwijndrecht makkelijk kunt fietsen en (hard)lopen. Voor de jeugd
willen we voor elke leeftijdsgroep en in elke wijk voldoende mogelijkheden om actief bezig
te zijn.
Sporten als basis voor gezondheid
We zien dat veel jongeren in de puberteit stoppen met sporten in verenigingsverband. Wij
willen dat sportverenigingen samenwerken en het overstappen van de ene naar de andere
sport mogelijk maken. Ook vinden we het belangrijk dat er voor ouderen een alternatief
sportaanbod komt, zodat zij met veel plezier kunnen blijven sporten. Daarnaast willen we,
naast de breedtesport, de ontwikkeling van sporttalenten mogelijk maken. Wij willen een
toekomstvisie op onze sportaccommodaties om het beschikbare geld eerlijk en passend te
verdelen naar de wensen van de inwoners.
Een eigen theater en evenemententerrein
We kennen al veel culturele initiatieven in Zwijndrecht, maar een centrum of theater waar
gezelschappen kunnen optreden en samenkomen is er niet. D66 pleit voor een eigen theater
zodat culturele initiatieven nog verder ontwikkeld kunnen worden. Het Spektakel hoort
laagdrempelig beschikbaar te zijn voor iedereen. Daarnaast ondersteunt D66 initiatieven van
onze jongeren en helpt initiatiefnemers bij het organiseren van evenementen. Bij het
Wattanfestival voor en door jongeren is D66 daar goed in geslaagd. Een volgende stap is een
duurzaam evenemententerrein in Zwijndrecht waar allerlei soorten evenementen
georganiseerd kunnen worden
Van school naar een baan
Als onderwijspartij realiseert D66 zich als geen ander hoe belangrijk onderwijs is om goed
deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat jongeren na hun
schooltijd begeleid worden naar de toekomst: een andere studie of een baan. Bij het
praktijkonderwijs is onze ambitie om te blijven zorgen dat 9 van de 10 kinderen uitstromen
naar een baan. Met het bedrijfsleven, waaronder bijvoorbeeld de zorgsector, willen we
afspraken maken over een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
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In elke wijk een duurzaam schoolgebouw
Voor ons is een school meer dan een gebouw. Een school is een gemeenschap waarin
ouders, kinderen maar ook de buurt een belangrijke rol spelen. Mooie duurzame en
eigentijdse gebouwen horen daarbij. Verduurzaming en renovatie of nieuwbouw van
scholen zijn komende jaren dan ook van belang. Zo kunnen kinderen leren en
buurtbewoners samenkomen in een prettige en stimulerende omgeving. Daarnaast wil D66
op scholen maatschappelijk denklessen (vormingsonderwijs) om het prettig samenleven in
ons multiculturele Zwijndrecht te bevorderen.
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4. Duurzame gemeente
Zwijndrecht heeft nog veel stappen te zetten om een duurzame gemeente te worden. Wij
vinden het belangrijk dat we
• Versneld verduurzamen op alle terreinen
• Energieneutraal bouwen als norm hanteren
• Bestaande woningvoorraad verduurzamen
• Minder afval, lagere kosten
• Alternatief voor windmolens
Versneld verduurzamen op alle terreinen
Duurzaamheid loopt als een rode draad door ons verkiezingsprogramma. D66 wil dat
Zwijndrecht eerder dan 2050 een duurzame en CO2-neutrale gemeente is. Daarom maakt
D66 zich sterk om uiterlijk in 2020 concrete plannen vast te stellen waarmee we de energieen klimaatdoelstellingen eerder dan 2050 kunnen behalen. Dat vraagt dat de gemeente,
samen met provincie en rijk, het goede voorbeeld geeft en ervoor zorgt dat ook inwoners
ondersteund worden om duurzamer te gaan leven. We kunnen onze duurzaamheidsambitie
alleen bereiken als we samen met de inwoners en bedrijven van Zwijndrecht optrekken.
Daarom zetten we ons in voor concrete maatregelen op de korte termijn voor onze
inwoners, sportverenigingen en bedrijven.
Energieneutraal bouwen als norm hanteren
D66 wil dat Zwijndrecht alleen duurzame gebiedsontwikkeling toestaat. Nieuwe woningen
hebben in onze ogen geen aardgasaansluiting, zijn energieneutraal en hebben ‘nul op de
meter’. Wij zijn voorstander van circulair bouwen, dat betekent met hergebruik van
materialen. D66 wil dat ook dat voorgenomen bouw, zoals bij de Bouquet en de Koningshof
alsnog duurzaam uitgevoerd wordt.
Bestaande woningvoorraad verduurzamen
D66 wil inwoners stimuleren om hun woning te verduurzamen. Daarvoor willen we een
stimuleringsregeling vaststellen. Van woningcorporaties verwachten we dat zij zich inzetten
om hun woningvoorraad naar energielabel A brengen. Wij ondersteunen de
woningcorporaties om deze ambitie mogelijk te maken.
Minder afval, lagere kosten
De afgelopen jaren heeft de gemeente gescheiden afvalinzameling door inwoners
gestimuleerd. Uit landelijk onderzoek blijkt nu dat het achteraf scheiden van afval mogelijk
duurzamer en efficiënter is. We willen uiterlijk in 2020 een besluit over de beste manier om
de restafvalverbranding te verminderen. Wij willen bewoners die minder afval aanbieden
belonen. Daarnaast willen we het voor inwoners makkelijker maken om duurzaam om te
gaan met afval.
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Alternatief voor windmolens
We willen graag proeftuin zijn voor innovatie op het gebied van duurzame energiebronnen,
zoals zonne-energie en alternatieve vormen van windenergie. D66 Zwijndrecht is geen
voorstander van windmolens in onze regio. Gezondheid, veiligheid en leefbaarheid komen in
het geding als we hier windmolens neerzetten.
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5. Minder risico’s, meer veiligheid
Veiligheid staat voorop. Onderstaande punten zijn dan ook van groot belang:
• Betere luchtkwaliteit
• Betere spoorveiligheid
• Veiligheid en gezondheid eerst!
• Handhaving houdt je veilig
Betere luchtkwaliteit
Iedereen heeft recht op schone lucht. Daarnaast moet informatie over de luchtkwaliteit
goed vindbaar zijn. In Zwijndrecht is de luchtkwaliteit onder de norm. D66 wil zich inzetten
voor het terugdringen van luchtvervuiling bij bedrijven en door het verkeer. De mogelijkheid
van een 80 km zone op de A16 willen we onderzoeken. De luchtkwaliteit moet daar beter!
Tegelijkertijd kunnen we als inwoners ook een bijdrage leveren. Daarom willen we het
afsteken van vuurwerk in Zwijndrecht verbieden en vervangen door een jaarlijkse
professionele vuurwerk- of lichtshow. Dit voorkomt ook overlast, schade en slachtoffers en
zorgt voor meer veiligheid rond de jaarwisseling. Ook het stoken van houtkachels en
vuurkorven willen we verminderen.
Betere spoorveiligheid
Zwijndrecht ligt op een splitsing van wegen, water en spoorwegen. Een aantal jaren geleden
hebben we de brand op Kijfhoek meegemaakt. Dat had anders kunnen aflopen. Wat ons
betreft zorgen we ervoor dat Kijfhoek zo veilig mogelijk is. De brandweerpost van ProRail op
Kijfhoek draagt daaraan bij. Prorail moet aantonen dat het bedrijf zich aan de afspraken
houdt en dat zij de veiligheid van de inwoners vooropstelt. We willen regelmatig op de
hoogte gehouden worden of de veiligheid van Kijfhoek nog voldoet. Liever willen we nog het
aantal wagons met gevaarlijke stoffen verminderen op het emplacement.
We willen meer nadruk leggen op de veiligheid op het spoor. Nu gaan nog te veel treinen
met gevaarlijke lading door ons dichtbevolkte gebied. We zijn een groot voorstander van de
Robellijn, een speciale goederenspoorlijn inclusief tunnel tussen Rotterdam en België. De
lobby van de Drechtsteden moet de komende jaren steviger om deze alternatieve route voor
gevaarlijke stoffen mogelijk te maken.
Veiligheid en gezondheid eerst!
Zwijndrecht heeft een aantal hoog risico bedrijven. Bij het ontwikkelen van nieuwe
woongebieden gaat een veilige leefomgeving voor alles. Op onze bedrijventerreinen is geen
plek voor meer hoog risico bedrijven. We willen dat Zwijndrecht een gemeente wordt met
minder veiligheids- en milieurisico’s. Bouwen rondom het spoor is daarom niet wenselijk. Als
er twijfels zijn over gezondheidsrisico’s bij nieuwe plannen kiezen we voor de veiligheid en
gezondheid van onze inwoners.
Handhaving houdt je veilig
De criminaliteitscijfers in onze regio zijn nog erg hoog. Melding maken van verdachte zaken
kan bij de gemeente en de politie. We willen dat meer mensen daar gebruik van maken,
eventueel ook anoniem. D66 wil gerichtere surveillance van de politie op locaties waar drugs
gedeald worden en overlast is. We willen niet zomaar cameratoezicht introduceren, zonder
13

dat het recht op privacy geborgd is. Agenten die in Zwijndrecht werken moeten onze
gemeente, onze inwoners en onze problematiek kennen. De wijkagent moet echt in de wijk
zijn, iedereen moet hem kennen. D66 stimuleert dat inwoners betrokken zijn bij hun eigen
wijk en wil daarin de eigen verantwoordelijkheid bevorderen.
We zien een duidelijk verband tussen schoon, heel en veilig. Daarom maken we een
speerpunt van het adequaat reageren op meldingen over vernielingen en vervuiling in de
buitenruimte.
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6. Betere doorstroming van verkeer
Het verkeer loopt vast in Zwijndrecht. We willen:
• Fietsvriendelijk en fietsveilig Zwijndrecht
• Goed en toegankelijk openbaar vervoer: bus, trein én waterbus
• Innovatief verkeersplan
• Meer duurzame vervoersstromen
• Minder overlast bij straatopbrekingen
Fietsvriendelijk en fietsveilig Zwijndrecht
We willen dat Zwijndrecht als duurzame gemeente fietsvriendelijk is ingericht waardoor het
autogebruik afneemt. Vrij liggende en schone fietspaden helpen daarbij. We stimuleren dat
kinderen meer gaan fietsen. Fietsen moet veilig zijn! En dat betekent dat fietspaden verlicht
zijn, bij gladheid ook doorgaande fietsroutes snel gestrooid worden en dat er voldoende
fietsenstallingen zijn op locaties waar veel mensen komen. Ook slimme verkeerslichten,
waardoor wachttijd voor fietsers korter wordt, vinden we een belangrijke maatregel. Verder
moet de fietssnelweg tussen Dordrecht en Rotterdam het gemak van de fietser beter
ondersteunen.
Goed en toegankelijk openbaar vervoer: bus, trein én waterbus
Wij zijn voorstander van goed en toegankelijk openbaar vervoer. Het intercitystation
Dordrecht willen we behouden en buslijnen moeten aansluiten op het treinverkeer. Ook de
bereikbaarheid per openbaar vervoer van onze industrieterreinen vinden wij belangrijk. Wij
willen dat de gemeente strijdt voor goed en toegankelijk openbaar vervoer. De waterbus is
een belangrijk onderdeel van ons openbaar vervoer: een directe verbinding naar Rotterdam
staat hoog op onze wensenlijst. We willen dat Rotterdam beter bereikbaar wordt. En voor
de jeugd willen we dat het mogelijk is om met openbaar vervoer naar uitgaansgelegenheden
te gaan. Als voor goed toegankelijk openbaar vervoer een korting wenselijk is voor bepaalde
inkomensgroepen, dan ondersteunen wij dat.
Innovatief verkeersplan
Als forensenstad heeft Zwijndrecht veel verkeersbewegingen die moeilijk te verminderen
zijn. We zien grote overlast rondom het stationsgebied en bij de kruising bij het ziekenhuis.
We willen dat dit anders gaat. Vanwege de bedrijven in Zwijndrecht is er ook veel
vrachtverkeer. Dit alles leidt tot grote drukte op de doorgaande wegen en daarmee milieuen geluidsoverlast en ergernis. Vrachtverkeer hoort niet in woonwijken. Tegelijkertijd moet
er een veilige route voor het vrachtverkeer in en uit Zwijndrecht zijn. Wij constateren dat op
de Munnikensteeg de verkeersdoorstroming met rotondes niet passend is voor het
doorgaand vrachtverkeer. Wij willen dat de gemeente er met het waterschap aan werkt
zodat deze situatie wordt verbeterd. Het is nu tijd voor een Zwijndrechtbreed verkeersplan:
verkeersdoorstroming hoort passend bij het verkeersaanbod te zijn. Daarnaast wil D66
onderzoek naar mogelijkheden om de autovoorraad in Zwijndrecht te beperken om
daarmee zowel het milieu te ontlasten als de parkeerproblematiek op te lossen.
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Meer duurzame vervoersstromen
De spoorlijn langs de Lindtsedijk kan een mogelijkheid bieden om het aantal vrachtwagens
te verminderen. D66 wil een studie naar de mogelijkheden om de bestaande spoorlijn
bruikbaarder te maken. Hierbij moeten de aanliggende bedrijven worden betrokken. Ook
een overslag tussen trein en binnenvaart zou een mogelijkheid zijn om een plaatselijk
logistiek knooppunt te creëren voor duurzamer vervoer. We vinden dit onderdeel van de
studie.
Minder overlast bij straatopbrekingen
Onderhoud aan kabels, leidingen en riool is onvermijdelijk. Wel kan de gemeente ervoor
zorgen dat het onderhoud gebundeld wordt en straten niet meerdere keren in korte tijd
opgebroken worden. Dit leidt nu tot grote ergernissen. D66 vindt dat dit anders kan en
moet.
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7. Werk en ondernemerschap
Werk en ondernemerschap is voor D66 goed geregeld met deze onderwerpen:
• Goed ondernemen, ook voor startups!
• Investeren in ondernemersloket
• Meer duurzaam ondernemen
• Passende banen
• Binnenvaart, zorg en chemie: belangrijke sectoren voor Zwijndrecht
• Bedrijfsscholen: samenwerking scholen en bedrijven
Goed ondernemen, ook voor startups!
Zwijndrechtse ondernemers moeten op steun van onze gemeente kunnen rekenen bij het
realiseren van plannen. Voor startups willen we een aparte, laagdrempelige locatie
(verzamelgebouw) in Zwijndrecht, waar werkplekken en ruimten beschikbaar zijn. De
economische programma’s ondersteunen het ondernemerschap in de gemeente.
Zwijndrechtse ondernemers moeten op steun van onze gemeente kunnen rekenen bij het
realiseren van plannen. D66 blijft zich inzetten voor de vrije keuze van ondernemers om
zondag open te zijn.
Een mooie woningvoorraad, sport, cultuur, scholen, goed openbaar vervoer, goede
bereikbaarheid en snel internet zijn belangrijk voor het vestigen en behoud van bedrijven.
Investeren in een ondernemersloket
Om een onderneming te starten of verder uit te breiden moet veel geregeld worden. D66 wil
een ondernemersloket, waar (startende) ondernemers alles kunnen regelen voor
vergunningen en heffingen en rechtstreekse verwijzingen krijgen voor belastingen,
handelsregister en dergelijke. Ook voor het zoeken en inventariseren van alle mogelijke
subsidies en (investerings)fondsen op alle niveaus van regionaal tot Europees. Een speciale
vertrouwenspersoon voor ondernemers in zwaar weer, in aansluiting op de landelijke
campagne, is onderdeel van een dergelijk loket.
Meer duurzaam ondernemen
De rode loper gaat uit voor bedrijven die duurzaam willen ondernemen. We helpen hen met
vergunningen, het verkrijgen van subsidies en geld uit investeringsfondsen om duurzaam
ondernemen te stimuleren. Ook dit is onderdeel van het ondernemersloket.
Passende banen
Zwijndrecht kent een hoge werkloosheid. We vinden het belangrijk dat iedereen aan de slag
is, passend bij zijn mogelijkheden. Daarom willen we dat bedrijven en gemeente de handen
ineenslaan om te zorgen dat jongeren, ouderen en mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt aan het werk komen. Voor mensen met een arbeidsbeperking bestaan
meerdere regelingen. Wij vragen werkgevers in Zwijndrecht daar gebruik van te maken
zodat zo veel mogelijk mensen met een beperking een baan vinden. Het loket voor
ondernemers kan werkgevers wegwijs maken in de bestaande regelingen.
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Binnenvaart, zorg en chemie: belangrijke sectoren voor Zwijndrecht
Vanuit onze historie is de binnenvaart voor Zwijndrecht van belang, maar ook de zorg en de
chemie kennen veel werkgelegenheid. We zetten ons ervoor in dat er meer banen en
opleidingsplaatsen in deze sectoren in Zwijndrecht komen.
Bedrijfsscholen: samenwerking scholen en bedrijven
D66 ziet een mismatch tussen onderwijs en de vraag naar werknemers. Nauwe
samenwerking tussen bedrijven en onderwijs (de bedrijfsscholen) draagt bij aan een betere
aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven op alle opleidingsniveaus. We zullen dit dan
ook stimuleren Een positief initiatief op dit punt is de Onderwijsroute, een samenwerking
tussen bedrijfsleven en LOC. Zo zorgen we dat onze eigen jongeren bij Zwijndrechtse
bedrijven makkelijker aan het werk komen en blijven.
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8. Financiën
Gezonde financiën zijn belangrijk voor de gemeente.
• Geld beheren zoals je dat thuis ook doet
• Eerlijke verdeling van de lasten
• Inzicht geven in de gemeentelijke begroting
• Geld om plannen uit te voeren
• Lagere woonlasten
• Deskundigheid in opdrachtgeverschap
Geld beheren zoals je dat thuis ook doet
We streven naar een gezonde financiële positie voor Zwijndrecht, waarbij we een betere
prijs-kwaliteit verhouding willen. De verkoop van de Eneco-aandelen draagt daaraan bij,
want met opbrengst worden de leningen met de hoogste rente afgelost. We willen
verantwoord investeren in een duurzaam leefbaar Zwijndrecht. Lastenverhoging is alleen
toelaatbaar als dit leidt tot betere voorzieningen voor inwoners.
Eerlijke verdeling van de lasten
We willen terug naar heffingen voor het gebruik: gebruikersbelasting in plaats van
huishoudingsbelasting. Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen hoort volgens ons thuis
in het armoedebeleid. Duurzaamheid willen we belonen met lagere kosten.
Inzicht geven in de gemeentelijke begroting
Begrotingen en afrekening moeten helder inzicht geven in de financiële situatie van
Zwijndrecht en voor geïnteresseerde inwoners te begrijpen zijn. Kosten moeten niet
(gedeeltelijk) in posten geboekt worden waarin ze niet thuishoren. Als taken uitbesteed
worden aan bijvoorbeeld de Drechtsteden moet inzichtelijk zijn wat daarvan de kosten en
opbrengsten zijn. Alleen dan kan de gemeenteraad zijn controlerende functie goed
uitoefenen.
Geld om plannen uit te voeren
De gemeente draagt bij aan plannen van de regio. Als, om wat voor reden dan ook, deze
plannen niet of niet volledig worden uitgevoerd moeten de gelden die daarvoor verstrekt
zijn terugvloeien in de kas van de gemeente. Hetzelfde geldt voor reserveringen van de
gemeente. Als het doel van die reserveringen niet wordt gerealiseerd, moeten de
gereserveerde gelden terug in de kas. Maar het liefst willen we dat de gemeente en regio
uitvoeren wat we afgesproken hebben.
Lagere woonlasten
Al jaren zet D66 zich in voor het verlagen van de gemeentelijke lasten. Lastenverhoging zou
alleen toelaatbaar moeten zijn als deze leiden tot waarneembaar en meetbaar betere
voorzieningen voor de inwoners. Als door inspanningen van de inwoners kosten worden
bespaard op de verwerking van afval moet dat ook vertaald worden in lagere kosten. Dat
motiveert de inwoners en is belangrijk voor het vertrouwen in de politiek. Bij verlaging van
de woonlasten mogen eenpersoonshuishoudens naar verhouding meer voordeel hebben.
19

Deskundigheid in opdrachtgeverschap
Om de kosten in de hand te houden, is het van belang dat bij de gemeente voldoende
deskundigheid aanwezig is om opdrachten goed te verstrekken en opleveringen deskundig
te kunnen afnemen. We streven naar herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van aannemers
die werk voor ons uitvoeren.
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9. D66 in de gemeenteraad en in het college
D66 staat in de gemeenteraad en het college voor een positiever Zwijndrecht
• Samenwerken voor onze inwoners
• Inwoners betrekken bij plannen
• Maatwerk en lokale zeggenschap in samenwerking met de regio
• Optimistisch voor Zwijndrecht
Samenwerken voor onze inwoners
Naast een inhoudelijk programma heeft D66 een duidelijk beeld hoe we onze doelen willen
bereiken. Belangrijk voor D66 is dat we samenwerken op terreinen waar dat iets oplevert
voor de inwoners. Bestuurlijke rompslomp zullen we vermijden. Ons streven is dat mensen
zich herkennen in het beleid van de gemeente. Dat willen we terugzien in het raads- en of
collegeprogramma.
Inwoners betrekken bij de plannen
De gemeentelijke organisatie hoort flexibel en daadkrachtig te zijn. We verwachten dat de
gemeente durft te denken en te doen. Een integrale aanpak, waarin het belang van de
inwoner centraal staat, is voor ons belangrijk.
D66 heeft zich altijd ingezet om inwoners mee te laten beslissen over zaken in de buurt en
steunt de dorpsraad in Heerjansdam en de wijkplatforms in Zwijndrecht. We willen inwoners
zelf laten bepalen wat ze op dat moment het meest belangrijk vinden, door budget
beschikbaar te stellen en te helpen door te denken vanuit mogelijkheden. Wij vragen het
college van B&W om bewoners en belanghebbenden te betrekken vanaf het moment dat er
sprake is van een verandering in de wijk.
Maatwerk en lokale zeggenschap in samenwerking met de regio
D66 vindt dat we samen moeten werken als dat iets oplevert voor onze inwoners. We zijn
geen voorstander van het overdragen van bevoegdheden aan de regio, we willen lokaal
beleid vaststellen. Zo kunnen we uw belangen het beste behartigen. Maatwerk en eigen
zeggenschap is het streven. Wanneer we dat efficiënter kunnen maken door het samen te
doen zullen ons daarvoor sterk maken.
Optimistisch voor Zwijndrecht
In de gemeenteraad willen we een duidelijk D66 geluid laten horen, gevoed door de vijf
richtingwijzers van D66. In ons handelen blijven wij positief over de veerkracht van onze
samenleving. Wij blijven zoeken naar oplossingen om Zwijndrecht duurzamer, socialer en
aantrekkelijker te maken voor onze inwoners en blijven in gesprek met de samenleving. Daar
kunnen jullie op rekenen!
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Meer weten?
Op d66zwijndrecht.nl en op onze facebookpagina (facebook.com/D66Zwijndrecht) is
informatie te vinden over onze kandidaten, onze activiteiten en onze standpunten. Heeft u
een vraag aan ons? Neem contact op via info@d66zwijndrecht.nl of laat een berichtje achter
op onze facebookpagina.
Kandidaat raadsleden gemeenteraadsverkiezingen 2018
1. Wim van der Does, lijsttrekker en raadslid
2. Sabine Schipper, raadslid
3. Marian Pater, raadslid
4. Frank Trijsburg
5. Joke Verhage
6. Cynthia van der Graaf
7. Patrick Gommans
8. Arjan van der Graaf
9. Edwin van der Ploeg
10. Cor Pater, penningmeester bestuur
11. Laurens Bekker
12. Edith van der Reijden, voorzitter bestuur
13. Lennart Brand, secretaris bestuur
14. Kees Merkus, oud-wethouder
15. Jolanda de Witte, wethouder

22

