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Inleiding
De Partij Westvoorne is een open politieke partij, die staat voor kennis, durf en veerkracht. Het
is een partij die werkt vanuit goed doordachte en zorgvuldig omschreven visies. Deze visies
hebben we in samenspraak met burgers, belanghebbenden, vertegenwoordigers van de
gemeentelijke organisatie en het regionale bestuur ontwikkeld.
In de coalitieperiode 2014-2018 heeft de Partij Westvoorne (PW) dankzij de kiezer
bestuursverantwoordelijkheid kunnen nemen en haar verkiezingsprogramma “Nu of Nooit” in
samenwerking met coalitiepartners uit kunnen voeren. Wij hebben daar belangrijke resultaten
mee bereikt (zie: http://www.partijwestvoorne.nl/wapenfeiten.html). Voor de periode 20182022 zouden wij graag opnieuw een coalitie vormen om de doelen die in dit
verkiezingsprogramma opgenomen zijn te kunnen realiseren.
Wij willen graag een groene, gezonde en veilige leefomgeving voor Oostvoorne, Rockanje en
Tinte. Daarbij staat groen voor de waarde van onze natuurgebieden, de schoonheid van ons
landschap en onze mooie dorpen, voor goed wonen en fijne recreatiemogelijkheden. Het gaat
ook over een duurzame economie en een goed werkende digitale leefomgeving. Gezond gaat
over onze kwaliteit van leven, over samenwerken, bijdragen en meedoen, actief en gezond zijn
en over goede en respectvolle zorg. Over uitstekende faciliteiten voor onze scholen en over een
gezond financieel beleid. Veilig gaat over veilig wonen en veilig verkeer, over veilige wegen en
paden voor jong en oud. Het gaat ook over de bescherming van onszelf en onze eigendommen
door politie of brandweer.
Groen, gezond en veilig: het betreft ons dagelijks bestaan, ons welzijn, ons directe leefgebied. In
de volgende secties wordt toegelicht wat wij in de periode 2018-2022 willen bereiken. Een
belangrijk uitgangspunt daarbij is dat wij dat samen met de inwoners van Westvoorne willen
doen, want samen bereik je meer.
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1. Een Groen Westvoorne
Om Westvoorne als groene landelijke gemeente toekomstbestendig te maken zal ons unieke
landschap een belangrijke richtlijn voor verdere ontwikkeling moeten zijn. Tegelijk zal steeds
gezocht moeten worden naar een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale
belangen.

1.1. Groene, Gezellige en Levendige Dorpscentra
Wij kiezen voor groene dorpen met kleurrijke pleinen, gezellige terrasjes, leuke
activiteiten en passende evenementen.
Dorpscentra bepalen in grote mate onze beleving van de dorpen waarin of waarbij wij wonen.
Mooie pleinen en straten, gezellige terrasjes en leuke activiteiten en evenementen zijn hierbij
belangrijk. De ervaring leert dat de uitstraling van straten en pleinen niet alleen bepaald wordt
door de stenen en de weg, maar zeker ook door de ondernemers, de bomen, het groen en andere
elementen. De heringerichte Stationsweg is hier een mooi voorbeeld van.
De herinrichting van het plein in Oostvoorne is gericht op het verbeteren van het gebruik ervan.
Daarom zullen de bestaande bomen behouden moeten worden. Met het ontwikkelen van nieuwe
‘bomenplannen’ willen wij het groene karakter van al onze dorpen verder versterken en
uitbreiden. In zijn algemeenheid kiezen wij voor gezellige, mooie dorpen waar inwoners prettig
kunnen wonen en leven, waar af en toe een feestje mogelijk is en waar de openbare ruimte de
kwaliteit van de omringende natuur uitstraalt.
Reclame-uitingen op straat of op bedrijfsgebouwen zijn vaak heel zichtbaar en daarmee ook heel
belangrijk voor de uitstraling van de dorpscentra. Daarom willen wij daarvoor een
beeldkwaliteitsplan opstellen.

1.2. Goed Wonen Voor Iedereen
Voor iedere portemonnee en iedere leeftijd een passende woning in Westvoorne.
Westvoorne mag met recht een topwoonlocatie genoemd worden als het gaat om wonen in en
nabij de natuur op Voorne-Putten. Deze unieke woonkwaliteit willen we behouden en verder
versterken. Woningbouwprojecten dienen hier dan ook uitdrukkelijk rekening mee te houden en
zo de natuur te versterken.
Daarnaast is het belangrijk dat wij niet zonder meer streven naar meer woningen. Wij willen
primair bouwen voor de doelgroepen waarvoor te weinig woningen beschikbaar zijn. Nu en op
termijn. Recent onderzoek geeft aan dat dit inhoudt dat wij beperkte groei van het aantal
woningen nastreven en bestaande bebouwing aanpassen aan de vraag. Behoud van leefbaarheid
is daarbij een belangrijke voorwaarde. Vervanging of verbouwing van ‘oudere’ bebouwing
behoort tot de mogelijkheden. Bij verbouw van grote, oudere bebouwing kan ook gedacht
worden aan de realisatie van ‘meer-generatiewoningen’. Of aan ruimte voor andere
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woonvormen, bijvoorbeeld voor mensen die ervoor kiezen om met elkaar onder één dak te
wonen.
Verder kiezen wij voor een woningmarkt waar voor ieder inkomen plaats is. Uit studies blijkt dat
de komende jaren starters, ouderen en lagere inkomens daarbij extra aandacht moeten krijgen.
Westvoorne is wat betreft de woonlasten nog geen goedkope gemeente. Om die reden hebben
wij de afgelopen jaren de keuze gemaakt de zogenaamde gemeentelijke woonlasten (OZB,
rioolheffing, afvalstoffenheffing) niet te laten stijgen. Ten opzichte van andere gemeenten
worden we zo ieder jaar weer iets minder duur. Wij kiezen ervoor de woonlasten ook de
komende vier jaar niet te laten stijgen. Dit willen we mogelijk maken door efficiënt met de
gemeenschapsgelden om te gaan.

1.3 Een prachtig Landschapspark voor Inwoners en Bezoekers
Ons landschap is kleinschalig en onze natuurgebieden grotendeels onbebouwd. Omdat
onze gemeente hiermee een belangrijke functie voor de regio vervult willen we dit graag
zo houden.
De openheid en kwaliteit van ons landschap vinden wij heel belangrijk. Dit vraagt om goed
beleid en duidelijke en doordachte visies. Hieraan hebben we de afgelopen vier jaar dan ook
hard gewerkt. Individuele keuzevrijheid voor inwoners en ondernemers horen hierbij, net als
het algemeen belang. Uitgangspunten zijn daarbij dat we willen behouden wat mooi is en waar
mogelijk verbeteringen willen aanbrengen.
Om die reden kiezen we voor flexibele bestemmingsplannen met een duidelijke richting of visie
en met heldere randvoorwaarden. Hierin zijn niet de regels, maar de landschappelijke kwaliteit
of de verbetering daarvan bepalend. De randvoorwaarden voor behoud en versterking van die
kwaliteit zijn vastgelegd in duidelijke en bindende ruimtelijke visies. Daarbij kiezen wij voor een
begripvol en eerlijk handhavingsbeleid en een open ‘hoe kan het binnen de kaders wél’-houding.
Ons landschap is voor een belangrijk deel gevormd door agrarisch beheer en gebruik. Nieuwe
functies, zoals wandelpaden en houtwallen of nieuwe recreatievormen, kunnen een bijdrage
leveren aan de beleving en de levendigheid van onze omgeving. Zo kunnen behoud, beleving en
nieuwe ontwikkelingen heel goed samen gaan. Dat verhoogt de waarde en daarmee de
toekomstbestendigheid van het ons omringende agrarische gebied.
Het landschap is historisch kleinschalig van aard. Daarom vraagt het van de ondernemers extra
aandacht om die historisch gegroeide kwaliteit te bewaren en waar mogelijk te vergroten. En dat
is mogelijk, want er zijn al veel goede voorbeelden van. Denk aan de gezamenlijke ontwikkeling
met agrariërs in het Strype gebied, de Bed & Breakfast regeling en het zonnepanelenproject in
het kassengebied.
Nu ons ruimtelijk beleid grotendeels in diverse ruimtelijke toekomstvisies vormgegeven is en de
glastuinbouwsanering is afgerond, wordt zichtbaar dat landschappelijke openheid niet altijd
vanzelfsprekend is. Om de openheid van het landschap voor de toekomst te waarborgen willen
we daar dan ook in de komende raadsperiode nieuw stimulerend beleid voor maken.
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1.4. Volop Recreatiemogelijkheden
De balans tussen nieuwe recreatieve ontwikkelingen en het behoud van de natuurlijke en
cultuurhistorische waarden van ons landschap is richtinggevend.
Westvoorne is een mooi gebied waar volop mogelijkheden zijn om te wandelen, te fietsen, paard
te rijden, te zwemmen of andere buitenactiviteiten te beoefenen. Dit willen wij faciliteren met
aantrekkelijke verbindingen, leuke plekken en goede restaurants om even op adem te komen.
Nieuwe wandel-, fiets- en paardenpaden willen wij mogelijk maken om zo bestaande
voorzieningen te verbinden en de prachtige natuur om ons heen te kunnen beleven.
Ook een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van overnachtingsmogelijkheden hoort bij de
recreatieve aantrekkelijkheid van ons gebied en vergroot ook de mogelijkheid voor zakelijk
toerisme.
Westvoorne neemt deel aan het zogeheten kustpact. Dit is een landelijk initiatief om bebouwing
op het strand en in de duinen te beperken. Hiermee hebben ook wij er bewust voor gekozen om
op onze stranden en in duinen geen nieuwe bebouwing toe te staan. Met de in Westvoorne
bestaande strandpaviljoenhouders en huidige faciliteiten zijn wij overigens heel blij. Zij moeten
ook zeker kunnen blijven ondernemen in de strandzone. Dat houdt de stranden levendig. Geheel
nieuwe vestigingen zullen wij echter niet mogelijk maken.
Levendigheid is belangrijk voor inwoners en recreanten. Ook voor de stranden van Westvoorne
geldt dat hier door activiteiten en evenementen die gewenste levendige sfeer ontstaat. Het
strand in Rockanje blijft wat ons betreft een rustig en veilig familiestrand waar ruimte voor
passende activiteiten en niet al te grote evenementen moet zijn. Bij nieuwe recreatieve
ontwikkelingen zullen natuur, rust, ruimte en kleinschaligheid leidende principes zijn, waarbij
evenementen en activiteiten echter wel degelijk ook een belangrijke plaats moeten hebben.

1.5. Duurzaamheid en een Mooi Leven
Wij streven ernaar om in 2040 een energie-neutrale gemeente te zijn.
Onze manier van leven zal de komende jaren in een hoog tempo moeten verduurzamen om de
klimaatdoelstellingen te behalen. Energiebesparing, duurzame energieopwekking, circulaire
economie, duurzame mobiliteit en beperken van afval staan daarbij centraal. Dit vraagt van
iedereen inspanningen en iedere gemeente zal daartoe de benodigde randvoorwaarden moeten
scheppen. Bestaande afspraken over windenergie met het Rijk, de provincie en de
regiogemeenten zullen wij moeten nakomen. Daarnaast willen wij passende ontwikkelingen om
duurzame energie op te wekken stimuleren.
De toekomst van windenergie zien wij in grootschalige windparken op open zee. Zonne-energie
op daken van huur- en koopwoningen en bedrijfspanden willen we blijven stimuleren. Hier ligt
nog een groot potentieel, want zonnepanelen kunnen op vrijwel ieder dak. Jaarlijks organiseren
we als stimulans een zonnepanelenactie. Door samen in te kopen wordt hierbij voor alle
deelnemers een betere prijs behaald. Met deze actie die geldt voor daken op koopwoningen,
huurwoningen en bedrijven zullen wij de komende jaren doorgaan. Zonne-energie in
zonnevelden willen wij toestaan mits landschappelijk goed ingepast. Hier bestaan inmiddels
aansprekende voorbeelden van, zoals het veld bij Ouddorp. Waar mogelijk zien wij ook
eventueel dubbelgebruik van de grond als meerwaarde. Voorbeelden hiervan zijn parkeren of
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wateropvang onder zonnepanelen. Natuurgebieden zullen worden uitgesloten van de aanleg van
zonnevelden.
Het stimuleren van woningisolatie en moderne energiezuinige apparaten is nog steeds hard
nodig. Daarnaast wordt gewerkt aan aardgas loze woonwijken. Veel technische oplossingen zijn
hiervoor beschikbaar. Nul-op-de-meter en all-electric woningen zijn daardoor mogelijk. Bij
nieuwbouw kan hierop geanticipeerd worden en we zijn hier ook al mee begonnen. Wij kiezen
bij nieuwbouwprojecten voor gasloze, nul op de meter, epc-nul en all-electric woningen:
samengevat gaat het om woningen die energielabel A of beter behalen.
Binnen Westvoorne zijn nu nog geen mogelijkheden om aan te sluiten bij stadsverwarming of op
een aardwarmtebron. Dit maakt de stap naar aansluiting op een regionaal warmtenetwerk
moeilijk. Daarom willen wij de komende periode op regionale schaal een plan uitwerken
waarmee we, uitgaande van een positieve analyse, in de toekomst deel kunnen gaan nemen aan
een warmtenetwerk.
We zullen om de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen de komende jaren flink
minder afval moeten gaan produceren. Dit kan vooral door meer en beter te recyclen. Om dit te
bereiken willen we kijken of een andere manier van inzamelen hieraan een bijdrage kan leveren.

1.6. Doe mee met ons Off-grid experiment
Wij willen graag een innovatieve bijdrage leveren aan de nationale
duurzaamheidsdoelstellingen. We doen dit al in een aantal lopende bouwprojecten, maar
zouden graag meehelpen de haalbaarheid verder te vergroten. Daartoe willen we onder
realistische omstandigheden een experimentele modelwoonwijk opzetten. De doelstelling: een
off-grid woonwijk realiseren die voor de bewoners niet duurder is om in te leven dan een
standaardwoonwijk en die tegelijkertijd zeer duurzaam is. Off-grid betekent kort gezegd:
zelfvoorzienend wat betreft energie en elektriciteit. We stellen ons voor dat het zal gaan om een
experiment met een twintigtal woningen (een klein wijkje) waar we het beste van wat
momenteel beschikbaar is gaan combineren. Denk aan bouwmaterialen, isolatie, zonne-energie,
warmtewinning en koeling, energie verbruikende apparatuur en het gebruik van auto en huis als
energie bron/generator. Deze experimentele modelwijk moet daarnaast voldoen aan financiële
doelstellingen: de wijk moet over een tijdshorizon van twintig jaar goedkoper zijn dan een
vergelijkbare standaardwijk.
In dit project willen we gaan samenwerken met de meest innovatieve bedrijven die hier een
bijdrage aan willen en kunnen leveren. De regie zal bij de gemeente liggen en ons woonbedrijf
zal de eigenaar zijn, maar we willen havenbedrijf, andere politieke partijen, bedrijfsleven,
technische universiteiten en bevolking nadrukkelijk betrekken bij dit project en bij de manier
waarop we dit project zullen besturen. Al deze partijen zullen intensief betrokken worden.

1.7. Het Belang van een Groene Leefomgeving
Voor een gezonde en groene leefomgeving zal voortdurend gewerkt moeten worden aan
de kwaliteit van bodem, lucht en water.
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Een groene omgeving heeft een positieve invloed op onze gezondheid. In de nabijheid van een
wereldhaven vragen wonen en werken in het groen om goede afspraken en regels. Met de haven
van Rotterdam hebben wij op allerlei gebieden een nauwe relatie. In de voorliggende jaren zijn
daardoor in goede samenwerking allerlei afspraken gemaakt. Voor geluid wordt bijvoorbeeld al
jaren een begrenzing gehanteerd die verder gaat dan de wettelijke verplichting. Voor geur en
licht wordt hier aan gewerkt.
Iedere overlast die wordt ervaren is natuurlijk nog steeds overlast. Dit betekent dat de zorg om
een groene en schone leefomgeving in de nabijheid van het Rotterdamse havencomplex blijvend
om aandacht en inspanning vraagt. Wij kiezen ervoor om in goed overleg met de haven te blijven
werken aan een steeds beter woon- en werkklimaat in het belang van onze gemeente en van
deze regio. Ter ondersteuning van ons woongenot, onze economie en zeker ook van onze
gezondheid.

1.8. De Gezonde Economie
De ontwikkeling van kleinschalige, hoogwaardige, schone bedrijven ondersteunen.
Bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. Een groot deel van onze
beroepsbevolking werkt in of nabij onze regio. Ondernemingen dragen daarmee bij aan de
welvaart van ons allen. Het is daarom belangrijk dat we als overheid bedrijvigheid mogelijk
maken, faciliteren en stimuleren. Ook is het belangrijk dat wij onszelf vanuit de regio profileren
zodat ook nieuwe bedrijven naar onze gemeente komen. Voor ons is het daarbij van belang dat
bedrijven passen binnen de ruimte die wij beschikbaar hebben en passend zijn bij de functie die
onze gemeente landschappelijk gezien in de regio heeft. Dat wil zeggen dat het moet gaan om
hoogwaardige en schone bedrijven van een passende schaal. Bedrijven die veel
transportbewegingen en intensief vervoer met zich mee brengen, willen we daarom uit deze
regio weren.
Economisch is Westvoorne onderdeel van Voorne-Putten en breder nog van de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag. Ons belang ligt in het beschikbaar hebben en houden van voldoende
banen op ieder opleidingsniveau. Voor ons zijn de sectoren recreatie, agrarisch, haven en alle
bedrijvigheid die de nabijheid van deze sectoren met zich meebrengt, erg belangrijk. Kansen
liggen de komende jaren in digitalisering, verduurzaming, circulaire economie, het stimuleren
van startups en het bouwen aan een samenleving die iedereen kansen biedt. Wij willen
bedrijvigheid en de komst van nieuwe bedrijven stimuleren, onnodige barrières wegnemen en
bestaande bedrijven passende groeimogelijkheden bieden.
Werkgelegenheid is van levensbelang voor onze regio. Iedere baan is een kans voor inwoners
om in de directe woonomgeving in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Behoud van
werkgelegenheid is dan ook belangrijk. Innovatieve en hoogwaardige bedrijvigheid kunnen voor
Voorne-Putten een nieuw en aanvullend soort werkgelegenheid gaan toevoegen.
Alle bedrijven, ook de al hier gevestigde bedrijven, hebben ontwikkelruimte nodig. Dit moet de
gemeente faciliteren. Hiervoor is beleid ontwikkeld, zijn bedrijventerreinen en een
glastuinbouwgebied aangewezen, agrarische bedrijven gevestigd, winkelcentra gevormd en is
bedrijvigheid aan huis mogelijk gemaakt. Waar bedrijven uit hun jasje groeien, willen wij in goed
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overleg met hen kijken waar ontwikkelruimte ligt. Dit kan ook betekenen dat (gedeeltelijke)
verplaatsing de beste oplossing is.
Nieuwe bedrijfjes beginnen klein maar als de zaken goed lopen, komt er veelal groei. De stap van
een bedrijfje aan huis naar een volledige bedrijfsvestiging op een bedrijventerrein is vaak (te)
groot. Daarom willen we mensen in staat stellen om zo nodig een tussenstap te maken. Dit kan
bijvoorbeeld door vrijgekomen, leegstaande bedrijfsbebouwing in de gemeente, ook in het
buitengebied, beter te gaan benutten. Belangrijk daarbij zijn goede afspraken over de bijdrage
aan de omgeving en voldoende flexibiliteit in het bestemmingsplan.

1.9. Een Goedwerkende Digitale Leefomgeving Faciliteert!
In samenwerking met Hellevoetsluis en Brielle onderzoek doen naar het organiseren van
snel internet.
Internet en online werken is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ondernemers
kunnen nu al op alle bedrijventerreinen in de regio aansluiten op het glasvezelnetwerk, maar
helaas is nog niet overal snel internet beschikbaar. Dat is zeker voor de steeds grotere groep
‘thuiswerkers’ een probleem. Er is vanuit investeerders echter maar beperkt aandacht voor
Voorne Putten. Zij richten zich liever op de stad waar veel mensen (abonnees) in een klein
gebied wonen.
We vinden het belangrijk dat er geen wildgroei van zendmasten in ons landschap plaatsvindt.
Wij willen daarom onderzoeken of we in samenwerking met Hellevoetsluis en Brielle een
voldoende sluitende businesscase kunnen maken voor onze drie gemeenten (totaal circa 70.000
inwoners) t.b.v. betere digitale voorzieningen, waar investeerders op in willen gaan. Hierbij
willen we ook subsidiemogelijkheden onderzoeken en zo mogelijk benutten.
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2. Een Gezond Westvoorne
In een gezonde samenleving is er niet alleen zorg voor elkaar maar ook voor ons leefmilieu en is
er een gezond evenwicht tussen natuurlijke, landschappelijke, sociale en economische belangen.

2.1. Respectvolle Zorg voor Elkaar
Westvoorne heeft en houdt een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid. Wij willen geen
wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten om de zorg
beter aan te laten sluiten bij wat mensen werkelijk nodig hebben.
Westvoorne is een gemeente waar veel mensen goed en gezond leven. Als daar echter op enig
moment hulp bij nodig is, dan dient deze beschikbaar en toegankelijk te zijn. Wij willen geen
wachtlijsten of allerlei drempels als het gaat om hulp of zorg. Wij kiezen voor een ruimhartig
zorgbeleid, waarbij wij ons realiseren dat onze gemeente niet alles alleen kan. Mensen hebben
zelf vaak ook hele goede ideeën over de zorg die zij nodig hebben en over de organisatie
daarvan. Wij willen hier graag voor openstaan, zeker wanneer deze ideeën meerwaarde hebben
voor een grotere groep mensen. Wij staan dan ook open voor experimenten en wensen. Samen
werken aan het realiseren daarvan hoort daarbij. Samen doen! kan hier betekenen Samen
zorgen!
Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen worstelen met gevoelens van eenzaamheid.
Een derde van de volwassenen in Westvoorne voelt zich soms, of in grote mate, eenzaam. Dit
geldt zowel voor jongeren als voor ouderen. Voor elkaar zorgen houdt ook in dat we er voor
elkaar zijn. Dat er voldoende activiteiten zijn waar mensen aan mee kunnen doen. Als gemeente
zullen wij daarom projecten op moeten zetten of ondersteunen die ervoor zorgen dat mensen
zich prettig voelen. Ook willen wij de activiteiten en voorzieningen in het kader van zorg
toegankelijker en makkelijker vindbaar maken.
Als we hulp bieden aan jongeren is het goed om te kijken naar alle oorzaken die aan een
probleem ten grondslag liggen. Samenwerking tussen het consultatiebureau, de huisartsen, de
scholen, de kinderopvang, het maatschappelijk werk en het opvoedbureau (samen het voorveld
genoemd), is hierbij erg belangrijk. In het voorveld vindt signalering, ondersteuning en
verwijzing plaats, zodat grotere problemen voorkomen kunnen worden. Als gemeente willen
wij, waar nodig, het werk in het voorveld ondersteunen. Daarnaast willen wij ons actief inzetten
om voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen voor korte of langere tijd een plek in
een pleeggezin te zoeken.
Wie tijdelijk qua inkomen niet voor zichzelf kan zorgen, kan een beroep doen op onze sociale
voorzieningen. Waar hulp nodig is, moet die hulp ook toegankelijk zijn. Wel verwachten wij van
iedereen dat hij/zij probeert zo zelfstandig mogelijk te leven. Wij investeren dan ook ruimhartig
in het stimuleren daarvan.
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2.2. Samen Leven in onze Samenleving
Iedereen is welkom en probeert naar vermogen bij te dragen aan de samenleving.
Iedereen is welkom in de gemeente Westvoorne. Discriminatie past daar niet bij. Gepaste
gastvrijheid is echter niet vrijblijvend. Van iedereen mag verwacht worden dat hij/zij naar
vermogen een bijdrage levert aan de samenleving. Waar mensen geholpen moeten worden,
staan we vanzelfsprekend voor hen klaar.

2.3. Synergie uit Regionale Samenwerking
De keuze voor ambtelijke samenwerking met de gemeente Brielle en de gemeente
Hellevoetsluis is gemaakt. Als dit goed functioneert, kunnen we op basis daarvan de
discussie voeren over de verdere bestuurlijke toekomst.
Westvoorne is een kleine gemeente. Verbinding van onze wensen en doelen met onze regionale
partners Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard is belangrijk. Ook de samenwerking binnen de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft voor ons vele voordelen, onder andere op het gebied
van economie, werkgelegenheid, wegen, openbaar vervoer en gezondheidszorg. Westvoorne zal
daardoor als woon-, werk- en leefomgeving steeds aantrekkelijker gaan worden.

2.4. Participatie: Doe Mee!
Ruimte geven aan ideeën en expertise van inwoners en deze, waar mogelijk, in
samenwerking uitwerken.
Wij werken als politieke partij vanuit het principe ‘voor en door Westvoorne’. Dit betekent dat
wij iedereen die mee wil denken en waar dat kan mee wil beslissen, graag betrekken bij ons
werk. Daarom vinden wij het belangrijk dat inwoners ook zelf ideeën voor onze omgeving
kunnen aandragen en realiseren. Hiervoor hebben wij onder andere het project ‘Samen Doen!’
opgezet. Dat project willen wij de komende jaren voortzetten. Ook zien we dat veel inwoners
expertise kunnen en willen bijdragen. Openstaan voor de participatie van burgers bij het
ontwikkelen en realiseren van plannen en ruimte bieden voor initiatieven van en voor burgers
willen wij gaan faciliteren. We zien dit als een belangrijke voorwaarde voor goed lokaal bestuur.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat inwoners en bedrijven bij inspraaktrajecten voldoende
ruimte krijgen. Daarvoor is het noodzakelijk dat iedereen kan weten waar de gemeente mee
bezig is, wat zij doet en waarom ze dat doet. Wat dat betreft is effectieve communicatie van
essentieel belang. Daarom zullen wij, indien daarvoor geen wettelijke beperkingen zijn, actief
inzetten op volledige, open en eerlijke communicatie.

2.5. Actief Zijn & Gezond Zijn: Sport, Verenigingen en Cultuur
Deelname aan sport- en culturele activiteiten en een lidmaatschap van een vereniging
moet voor iedere burger mogelijk zijn.
Sport en cultuur zijn belangrijk voor iedereen en voor iedere leeftijdsgroep. Sport is niet alleen
gezond maar ook veelal een sociale activiteit. Goede sportvoorzieningen en toegankelijke
verenigingen zijn daarvoor belangrijk. Daarom kiezen wij ervoor om samen met de verenigingen
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te investeren in accommodaties, zoals in ieder geval en op korte termijn voor voetbal, hockey en
de paardensportverenigingen.
Het aanbod van sport voor doelgroepen zoals ouderen of mensen met een beperking willen wij
vergroten. De recent gestarte wandelgroep voor dementerende bejaarden is hiervan een goed
voorbeeld. Op deze wijze wordt ook de eerder genoemde eenzaamheid van mensen doorbroken
of verminderd. Wij zijn ervan overtuigd dat op het grensvlak van sport, zorg, cultuur en
gezondheid heel veel kansen liggen om mensen actief en betrokken te houden. Wij staan open
voor experimenten en initiatieven op dit gebied en wij zullen de functie van verenigingen
stimuleren en indien nodig ondersteunen. De Meander in Oostvoorne is nog redelijk nieuw,
zodat investering in de binnensportvoorziening daar niet nodig is.
Culturele waarden en activiteiten zullen door ons bewaakt, ondersteund en gestimuleerd
worden met subsidies. Bij het organiseren van culturele activiteiten zal coproductie tussen
gemeente en organisatoren het uitgangspunt zijn. Het is daarbij van belang om zoveel mogelijk
gebruik te maken van de kennis en de kunde van bestaande culturele instellingen, verenigingen
en organisaties. Wij willen het werven van vrijwilligers om dit alles te faciliteren, stimuleren.
Naast muziek, beeldende kunst en theater is ook ons landschap zelf een belangrijk
cultuurhistorisch gegeven dat aandacht en zorg verdient.

2.6. Betere Voorzieningen in onze Brede Scholen
De investering in de brede school en de sporthal in Rockanje hebben wij gedaan om de schoolen binnensportvoorzieningen te verbeteren en voor de komende jaren weer helemaal op orde te
brengen. Ook in Oostvoorne willen we dit de komende periode gaan doen voor de
schoolgebouwen. Dit gaat vanzelfsprekend in goed overleg met de scholen. Zodoende zullen de
nieuwe voorziening(en) straks goed aansluiten bij wat nodig is en bij wat passend is. Van belang
is dat beide gebouwen qua ruimtegebruik flexibel zijn. Dat wil zeggen dat de gebouwen
aangepast kunnen worden aan het aantal leerlingen en dat er andere activiteiten kunnen
plaatsvinden. Wij denken bijvoorbeeld aan een ontmoetingsplek voor ouderen, of voor ‘oud en
jong’, zodat we met elkaar blijven samenleven en van elkaar kunnen leren.

2.7. Gezond Financieel Beleid
Belastinggeld moet niet opgepot worden maar moet op verantwoorde wijze ingezet
worden voor onze gemeenschap.
In de afgelopen raadsperiode is een strak en transparant financieel beleid gevoerd. Er is scherp
begroot en overbodige en vaak onduidelijke reservepotjes zijn opgeheven. Onder meer omdat
overbodige reserves nu terugvloeien in de algemene reserve wordt de controle van de raad op
uitgaven veel beter. Het nieuwe financiële beleid blijkt goed te werken: we hebben een
uitstekend weerstandsvermogen, terwijl er de afgelopen periode heel veel zaken gerealiseerd
zijn (zie de ‘Wapenfeiten’). Dit beleid zullen wij de komende periode voorzetten.
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3. Een Veilig Westvoorne

3.1. Veilig Autorijden, Fietsen en Wandelen
Wij kiezen voor extra verkeersveiligheid rond scholen, winkels en ouderenvoorzieningen
en op de routes van en naar deze voorzieningen. Wij zullen ons blijvend inzetten voor
goede, veilige, filevrije verbindingen richting werk, regio en stad en voor een veilig
netwerk van wegen en wandelpaden.
Verkeersveiligheid in onze leefomgeving is van groot belang. Kinderen moeten veilig van en naar
school kunnen. Voor ouderen en mindervaliden geldt dat zij zich zonder problemen door hun
woonomgeving moeten kunnen bewegen, dat winkelgebieden voor iedereen te voet, per rolstoel
of met een scootmobiel goed toegankelijk zijn. Daarnaast is extra aandacht nodig voor
gezamenlijk gebruik van paden, van bijvoorbeeld fietsers en wandelaars.
De ligging van Westvoorne in de regio brengt met zich mee dat voor werk en winkelen goede
verbindingen nodig zijn. Het reizen met de auto en openbaar vervoer moet dan ook goed
gefaciliteerd worden met voldoende veilige, filevrije wegen. Het belang van de N15/A15, de N57
en de (toekomstige) Blankenburgtunnel voor onze gemeente en regio verdient daarbij
bijzondere aandacht.
Extra aandacht is nodig voor het zogenaamde ‘dubbelgebruik’ van wegen, zoals bijvoorbeeld
door race-fietsers en wandelaars. Gevaarlijke situaties en knelpunten zullen we ter discussie
stellen, ook wanneer ze in beheer zijn bij anderen dan de gemeente Westvoorne.

3.2. Fijn en Veilig Wonen
Zelfstandig wonen moet plezierig, verantwoord en veilig kunnen.
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, gedeeltelijk omdat zij daar zelf voor kiezen en
gedeeltelijk als gevolg van het terugdringen van de intramurale zorg. Bejaardenhuizen zoals wij
die heel lang gekend hebben zijn inmiddels voor een groot gedeelte uit onze steden en dorpen
verdwenen.
Om het mogelijk te maken dat een ieder die dit wil op een plezierige en veilige manier
zelfstandig kan blijven wonen, zal ondersteuning geboden moeten kunnen worden. Dat betekent
niet alleen het aanbieden van hulpmiddelen en huishoudelijke hulp in het kader van de WMO.
Het betekent ook hulp bieden bij het zoeken naar ondersteuning in en om het huis, die nodig is
om op een plezierige, verantwoorde en veilige wijze een eigen huishouding te kunnen voeren.

3.3. BOA’s, Politie, Brandweer en Ambulance zijn van Levensbelang
De overheid dient zorg te dragen voor een veilige leefomgeving en voor tijdige en
voldoende inzet van politie, brandweer en ambulance.
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Mensen moeten veilig zijn en zich ook veilig voelen. Daarom moet gerekend kunnen worden op
de tijdige hulp van politie, brandweer en ambulances. Daarom zullen wij er bij de
Veiligheidsregio Rotterdam op blijven hameren dat de landelijke normen voor aanrijtijden van
hulpdiensten ook op Voorne-Putten gehaald moeten worden.
Daarnaast moet ingezet worden op preventie en handhaving, waarbij de inzet van de eigen
BOA’s heel belangrijk is. Ongelukken en inbraken zullen we helaas nooit helemaal kunnen
voorkomen, maar we kunnen wel alles doen wat binnen ons vermogen ligt. Als daarvoor meer
inzet van BOA’s nodig is, dan willen wij daar ruimte voor maken.
Prioriteiten op het gebied van preventie en handhaving kunnen van jaar tot jaar verschillen.
Daarom moet er altijd ruimte zijn om inzet van organisaties, mensen en middelen aan te passen.

3.4 Het Belang van Externe Veiligheid
Wij streven naar meer dan de wettelijke normen als het gaat om veiligheid.
De nabijheid van een van de grootste industriegebieden van de wereld brengt risico’s met zich
mee voor onszelf en voor onze leefomgeving, bijvoorbeeld als gevolg van opslag, vervoer en
verwerking van gevaarlijke stoffen. Door middel van landelijke wet- en regelgeving worden wij
zo goed mogelijk beschermd tegen deze risico’s. Maar wij willen daarnaast als gemeente al het
mogelijke doen om overlast en risico’s van en vanuit het havengebied in te perken.
Het kritisch volgen van alle nieuwe ontwikkelingen komt daarbij op de eerste plaats. Daarnaast
worden intensief gesprekken gevoerd met het Havenbedrijf over bovenwettelijke normen. Naast
het uitgangspunt van de wettelijk verplichte ‘Best Beschikbare Techniek’ (BBT) vinden wij ook
dat nieuwe technieken die nog niet wettelijk verplicht zijn maar wel een verbetering opleveren,
toegepast moeten worden. Dit zijn de zogenaamde BBT-plus mogelijkheden. Hierover is
recentelijk een koepelovereenkomst met het Havenbedrijf gesloten. Hier is onder meer met
betrekking tot geluidsoverlast en dampafzetinstallaties die eerder genoemde bovenwettelijke
norm in opgenomen. Net als met het Havenbedrijf is er ook intensief en goed contact met de
Dienst Centraal Milieu beheer Rijnmond (DCMR) over toezicht en handhaving van milieuregels.
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Tot slot
De Partij Westvoorne is een open politieke partij die werkt vanuit een breed gedragen
vernieuwende visie, die gebaseerd is op kennis, kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid:
(http://www.partijwestvoorne.nl/visie). We zijn betrouwbaar, enthousiast en coöperatief, goed
benaderbaar, transparant en realistisch. In de komende raadsperiode willen we graag in goede
samenwerking voortbouwen op de successen die we in de afgelopen vier jaar hebben
gerealiseerd. Onze visie op een groen, gezond en veilig Westvoorne hebben we verwoord in dit
verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022. Samen met u als burgers,
vertegenwoordigers van de gemeente en belanghebbenden kunnen we van deze visie realiteit
maken. Samen met u willen wij de in dit verkiezingsprogramma genoemde doelen realiseren en
zo een groene, veilige en gezonde omgeving voor de burgers van de gemeente Westvoorne
ontwikkelen. Alleen met uw steun kunnen we dit werk gaan uitvoeren. Stem daarom 21 maart
2018 op de Partij Westvoorne, want samen bereiken we meer!
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